
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ်
ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉) 
မြန်ြာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ြှုလျှော့ချလေးျုပ်ငန်းြျားကို မြှင့်တင်လောင်ေွက်မခင်း

အြျဉ်းချုြ်

Subnational Public Expenditure Review 2019
Fostering Decentralization in Myanmar
Executive Summary
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မပည်သူ့အသံုးစေိတ်မပန်ျည်သံုးသပ်ြှုအစီေင်ခံစာကုိ  အလမခခံ၍ ကြ္ဘာ့ဘဏ်အဖဲွ့နှင့် Renaissance Institute တ့ုိ အတူတကွ  မပုစုလေးသားထားသည့် 
လအာက်ပါြူဝါဒစာတြ်းြျားကုိ မြန်ြာ-အင်္ဂျိပ် နှစ်ဘာသာမဖင့် Renaissance Institute ၏ ဝက်ဘ်ေုိက်တွင် ကကည့်ရှုနုိင်ပါသည်။

ြူဝါဒစာတြ်းြျား
တုိင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များ၏ အုြ်ချုြ်ဒရးစနစ်ြုိ ခုိင်မာအားဒြာင်းဒစပခင်း
(၁)  တုိင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်အစုိးေြျား၏ ကကီးကကပ်နုိင်ြှုစွြ်းေည်ကုိ အားလကာင်းလစမခင်း
(၂)    တုိင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်အစုိးေအတွင်းေိှ အြျ ိုးသြီးမပည်သူ့ဝန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းလောင်ေည်မြင့်ြားလစေန်   အားလပးလထာက်ပ့ံမခင်း
(၃)   တုိင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်ြျား၏ အုပ်ချုပ်လေးစနစ်တွင် ဒီင်္ျစ်တယ်နည်းပညာကုိ အသံုးမပုမခင်း

တုိင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များ၏ ဘဏ္ဍာဒရးြုိ စီမံခန့်ခဲွပခင်း
(၄)  လငွျံုးလငွေင်းအသံုးစေိတ်ြျား၏ အေည်အလသွး တုိးတက်လကာင်းြွန်ျာလစမခင်း
(၅)    တုိင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်ြျားအတွက် ဘဏ္ဍာလငွျွှလဲမပာင်းလထာက်ပ့ံမခင်းကုိ ပုိ၍ လကာင်းြွန်ျာလစေန် အကကံမပုချက်ြျား
(၆)   အခွန်ေလငွ မပန်ျည်ခဲွလဝလပးသည့်အစီအစဉ်ကုိ ပုိ၍ လကာင်းြွန်ျာလစမခင်း

မမို့ပြများ လျင်ပမန်စွာ ဖံွ့မဖိုးတုိးတြ်လာမှု၏ စိန်ဒခါ်မှုများြုိ စီမံခန့်ခဲွပခင်း
(၇)  ေန်ကုန်မြို့၏ စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခဲွြှုေုိင်ော မပုမပင်လမပာင်းျဲလေး အလတွးအမြင်ြျား
(၈)   ြန္တလျးမြို့၏ စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခဲွြှုေုိင်ော မပုမပင်လမပာင်းျဲလေး အလတွးအမြင်ြျား
(၉)   လတာင်ကကီးမြို့၏ စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခဲွြှုေုိင်ော မပုမပင်လမပာင်းျဲလေး အလတွးအမြင်ြျား
(၁၀)  ေန်ကုန်မြို့၏ ပစ္စည်းခွန်အျားအျာကုိ အမပည့်အဝ အသံုးချမခင်း
(၁၁)  ေန်ကုန်မြို့တွင် မြင့်တက်ျာသည့် လမြတန်ဖုိးြျားြှ အကျ ိုးအမြတ်ကုိ မပန်ျည်ြှေလဝေယူမခင်း
(၁၂)  ြန္တလျးမြို့၏ မြို့မပသယ်ယူပ့ုိလောင်လေး စိန်လခါ်ြှုြျားကုိ ေင်ေုိင်လမဖေှင်းမခင်း

အစီေင်ခံစာအမပည့်အစံုကုိ အင်္ဂျိပ်ဘာသာမဖင့် လအာက်ပါဝက်ဘ်ေုိက်ျင့်တွင် ကကည့်ရှုနုိင်ပါသည်။
http://documents.worldbank.org/curated/en/400111577821333322/pdf/Subnational-Public-Expenditure-Review-2019-Fostering-Decentralization-in-Myanmar.pdf
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

အနှစ်ချုြ်
 ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် စိန်ဒခါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ဒနရဒသာ်လည်း စီမံအုြ်ချုြ်ဒရး၊ ဘဏ္ဍာဒရးနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ဒဆာင်မှုဆိုင်ရာ 

ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်များြို ဒဆာင်ရွြ်လျြ်ရှိြါသည်။ ြတူကွဲမပားလသာ ပထဝီအလနအထားနှင့် ျူြှု 
အသိုက်အဝန်းြျားေှိသည့် မြန်ြာနိုင်ငံသည် တံခါးပိတ်ဝါဒနှင့် ပဋိပက္ခသြိုင်းလကကာင်းေှိသည့် ဖွံ့မဖိုးြှုနိြ့်ကျလသာ နိုင်ငံ 
တစ်နိုင်ငံမဖစ်ပါသည်။ မဗိတိသှေကိုျိုနီထံြှ ျွတ်ျပ်လေး ေေှိခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းကပင် ေယ်စုနှစ်ြျားကကာ 
မပည်တွင်းပဋိပက္ခနှင့် တပ်ြလတာ်အုပ်ချုပ်လေးစနစ်လကကာင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံလေး၊ ျူြှုလေးနှင့် စီးပွားလေးဖွံ့မဖိုးြှုြျား 
လနှာင့်လနှးခဲ့ပါသည်။ ထို့အမပင် စနစ်လဟာင်း၏ေိုးလြွြျားမဖစ်သည့် အဖွဲ့အစည်းြျားတွင် အြျ ိုးသြီးြျားကိုယ်စားမပုပါဝင်ြှု 
နည်းပါးမခင်း၊ ျုပ်ငန်း စွြ်းလောင်ေည်ထက် ျိုက်လျျာညီလထွမဖစ်ြှုကို ဦးစားလပးသည့်အစိုးေဌာနြျား၏ စံသတ်ြှတ်ချက် 
ြျား၊ မဗူရိုကလေစီဖွဲ့စည်းပုံြျား၊ အစိုးေကဏ္ဍ ေင်းနှီးမြုပ်နှံြှုစီြံခန့်ခွဲလေးအားနည်းမခင်း စသည်တို့ကို ယလန့တိုင် ေင်ေိုင် 
လနေေဲ မဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ြှစတင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံလေးနှင့်စီးပွားလေးအသွင်းကူးလမပာင်းြှုသည် နိုင်ငံ၏ တိုးတက်ြှုနှင့် 
ျူြှုဘဝအလမခအလနကို မြှင့်တင်လပးလသာ်ျည်း ေေှိလသာအကျ ိုးလကျးဇူးြျားကို အစုအဖွဲ့၊ လနောလဒသ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု 
အကကား ညီြှေစွာလဝြှေနိုင်မခင်းြေှိပါ။ တစ်ဦးချင်းဝင်လငွ၊ ျူသားေိုင်ောဖွံ့မဖိုးလေး အကျ ိုးေျဒ်အညွှန်းြျားအေ အလမခခံ 
အလောက်အဦ၊ မပည်သူ့ဝန်လောင်ြှုြျား၏ အေည်အလသွးနှင့် ပတ်သက်၍ ကွာဟချက်ျည်း ကကီးြားပါသည်။ ဤကွာဟချက် 
သည် ပိုြိုကျယ်မပန့်ျာ၍ အချက်အချာမြို့ကကီးြျားမဖစ်သည့် ေန်ကုန်မြို့နှင့် ြန္တလျးမြို့ြျားတွင်သာ စီးပွားလေး တိုးတက်ြှု 
မဖစ်ထွန်းမပီး ေှြ်းကုန်းမပင်မြင့်ေှိ လကျးျက်လဒသနှင့် လဝးျံလခါင်သီလသာလဒသြျားသည် ဖွံ့မဖိုးြှုဗဟိုချက်ြနှင့် အျှြ်းလဝး 
ေဲ မဖစ်ပါသည်။

 ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချပခင်းြို လျင်ပမန်စွာဒဆာင်ရွြ်နိုင်ပခင်းမရှိဒသာ်လည်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ 
အခန်းြဏ္ဍသည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏အသွင်းြူးဒပြာင်းြာလအတွြ် အဒရးကြီးြါသည်။ နိုင်ငံလေးအေ သတ်ြှတ်ထားသည့် 
တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့် (တိုင်းလဒသကကီး ၇ ခုနှင့် မပည်နယ် ၇ ခု) ေိုင်ော အုပ်ချုပ်လေးတာဝန်ြျားကို သတ်ြှတ် 
လပးမခင်းအားမဖင့် ယခင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်ြှုပုံစံကို မပုမပင်လမပာင်းျဲခဲ့ပါသည်။ လဒသန္တေကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ေေှိလေအတွက် 
နှစ်လပါင်းြျားစွာ လတာင်းေိုခဲ့ကကသည့် အထူးသမဖင့် တိုင်းေင်းသားြျ ိုးနွယ်စုြျားေှိလသာ မပည်နယ်ြျားတွင် တိုင်းလဒသကကီး/ 
မပည်နယ်ေိုင်ော အုပ်ချုပ်လေးစနစ်သစ်သည် အစိုးေ၏တာဝန်ခံြှု၊ ဘက်စုံပါဝင်ြှုနှင့် ဗဟုဝါဒ ပိုြိုမဖစ်ထွန်းလေးကို မြှင့်တင် 
လပးပါသည်။ ယင်းမပုမပင်လမပာင်းျဲြှုသည် လဒသခံမပည်သူြျား၏ ျိုအပ်ချက်ြျား၊ ဦးစားလပးအချက်ြျားနှင့်အညီ မပည်သူ့ 
ဝန်လောင်ြှုြျားနှင့် အလမခခံအလောက်အဦတည်လောက်ြှုြျားကို ပိုြိုလကာင်းြွန်စွာ လောင်ေွက်ေန်အတွက် ြျားစွာ 
အလထာက်အကူမပုပါသည်။ လဒသတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကကား၊ အစုအဖွဲ့တစ်စုနှင့် တစ်စုအကကား ြညီြှေြှုြျားကို အလျးထား၍ 
ြှေတြှုေှိမပီး ပဋိပက္ခမဖစ်နိုင်လမခကုိင်္ရုမပုသည့် ျူြှုစီးပွားဖွံ့မဖိုးလေးအတွက် ေည်ေွယ်လသာ မပည်သူ့ဘဏ္ဍာသုံးစွဲြှုေိုင်ော 
ဦးတည်ချက်ြျားကိုျည်း ပိုြိုလကာင်းြွန်စွာ သတ်ြှတ်နိုင်ပါသည်။ သို့လသာ် တိုင်းလဒသကကီး/ မပည်နယ်အစိုးေြျား၏ 
တေားဝင်ျုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ြှုြျား ေှိပါသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အလမခခံဥပလဒအေ တိုင်းလဒသကကီးနှင့် 
မပည်နယ် အစိုးေြျားအတွက် အေအသုံးဘဏ္ဍာလေးေိုင်ောျုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို အနည်းငယ်သာ သတ်ြှတ်လပးထား၍ တိုင်း 
လဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အေင့် ျုပ်ငန်းတာဝန်အြျားစုကို မပည်လထာင်စုနှင့် ခွဲလဝ၍ လောင်ေွက်လစပါသည်။ စည်ပင်သာယာ 
အုပ်ချုပ်လေးတစ်ခုတည်းသာျှေင် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေြျားက အမပည့်အဝ စီြံအုပ်ချုပ်နိုင်လသာ အုပ်ချုပ်လေး 
နယ်ပယ် မဖစ်ပါသည်။ 

 ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ်ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်းလုြ်ငန်းစဉ်တွင် စီမံအုြ်ချုြ်ဒရး၊ 
ပြည်ဒောင်စုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အကြား အုြ်ချုြ်ဒရး၊ ဘဏ္ဍာဒရး နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ဒဆာင်မှုဆိုင်ရာ ဆြ်စြ်မှုများြို 
ဒေသခံရှုဒောင့်မှ သုံးသြ်တင်ပြေားြါသည်။ ေည်ေွယ်ချက်ြှာ ကန့်သတ်ြှုြျားေှိသည့် ျက်ေှိဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒ၏ 
လဘာင်အတွင်းြှ တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အစိုးေြျား၏ အဖွဲ့အစည်းေိုင်ော စွြ်းလောင်ြှုနှင့် ဘက်စုံပါဝင်ြှုတို့ ပိုြိုအား 
လကာင်းျာလစေန်အတွက် ျက်လတွ့ကျ၍ အလကာင်အထည်လဖာ်နိုင်လသာ ြူဝါဒေိုင်ောလေွးချယ်ြှုြျားကို လဖာ်ထုတ်ေန် 
မဖစ်သည်။ ဖက်ဒေယ်မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အနာင်္တ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံလေးေိုင်ော အမငင်းပွားြှုြျားေှိလသာ်ျည်း 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

မပည်သူ့အသုံးစေိတ်မပန်ျည် သုံးသပ်သည့်ျုပ်ငန်းစဉ်တွင် အကကံမပုထားသကဲ့သို့ ျက်ေှိဖွဲ့စည်းပုံ အလမခခံဥပလဒအေ 
ေေှိထားသည့် ျုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းြှ လဒသန္တေအုပ်ချုပ်လေးအဖွဲ့အစည်းြျားေိုင်ော မပုမပင်လမပာင်းျဲြှုနှင့် လအာက်လမခြှ စတင် 
သည့် ဖက်ဒေယ်စနစ် မဖစ်လပါ်လေးအတွက် လေေည်တည်တံ့ြှု၊ ဘက်စုံပါဝင်ြှုနှင့် တာဝန်ခံြှုြျား ပိုြိုခိုင်ြာလေး၊ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ 
ြတူကွဲမပားလသာ ျူြှုစီးပွားလေးအလမခအလနကို ထပ်ဟပ်သည့် ဘဏ္ဍာလေးေိုင်ောစီြြံခန့်ခွဲြှုကို မြှင့်တင်လောင်ေွက်ေန် 
အလေးကကီးပါသည်။ 

 နိုင်ငံတြာအဒတွ့အကြုံများအရ မြီးပြည့်စုံသည့် ဖြ်ေရယ်စနစ်ြုံစံမရှိြါ။ ြာလရှည်ကြာစွာ တည်ဒဆာြ်ေားသည့် ရင့်
ြျြ်ဒသာဖြ်ေရယ်စနစ်များတွင်ြင် စမ်းသြ်အဒြာင်အေည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရွြ်သည့် လုြ်ငန်းစဉ်များ၊ သမိုင်းဒကြာင်း 
အဒြါ် အဒပခခံသည့် မှားယွင်းမှုများနှင့် လြ်ရှိအဒပခအဒနအဒြါ်မူတည်၍ သင်ယူရင်းဒလ့ြျင့်သည့် နည်းလမ်းပဖင့် ပြုပြင် 
ဒပြာင်းလဲမှုများြို ဒဆာင်ရွြ်ခဲ့ကြရြါသည်။ ဖက်ဒေယ်မပည်လထာင်စုလအာက်ေှိ အဖွဲ့အစည်းြျားကကား ေက်ေံလေးကို 
အလမခခံဥပလဒြူလဘာင်နှင့် အစိုးေအချင်းချင်းကကား ပူးလပါင်း လောင်ေွက်ြှုေိုင်ော အလျ့အထနှင့် စံသတ်ြှတ်ချက်ြျားမဖင့် 
ပုံလဖာ်ပါသည်။ မပုမပင်လမပာင်းျဲလေး လနာက်တစ်ေင့်ကို အစီအစဉ်လေးေွဲေန်အတွက် အလတွ့အကကုံနှင့် အလထာက်အထားြျား 
ကို အလမခခံလသာ အမငင်းပွားြှုြျား ေက်ျက်ေှိလနပါြည်။ မပည်သူ့အသုံးစေိတ်မပန်ျည်သုံးသပ်မခင်းျုပ်ငန်းစဉ်က ယင်း 
အမငင်းပွားြှု၊ သုံးသပ်ြှုြျား ပိုြိုအားလကာင်းလစေန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒကခွင့်မပုထားလသာ ျုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ျက်လတွ့ 
ကျင့်သုံးြှုကို မြှင့်တင်ေန် ေည်ေွယ်ပါသည်။ 

 အချြ်အလြ်ရရှိမှုအဒြါ်မူတည်၍ သုံးသြ်မှုအတွြ် နယ်ြယ်နှင့် အတိုင်းအတာြို ြုံဒဖာ်သတ်မှတ်ြါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ 
၏ အစိုးရသတင်းအချြ်အလြ်စနစ်များဆိုင်ရာ အားနည်းချြ်များနှင့်ြတ်သြ်၍ အစီရင်ခံစာများစွာ ရှိြါသည်။ အထူး 
သမဖင့် တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အေင့်ြျားတွင် အချက်အျက်ြျားအျှြ်းြီြှုသည် ကကီးြားလသာစိန်လခါ်ြှုတစ်ေပ်မဖစ်ပါ 
သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံလေး၊ ျူြှုလေးနှင့်စီးပွားလေးကဏ္ဍြျားတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍြှပါဝင်သည့် ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီး 
အစိုးေနှင့် ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီးအစိုးေ၊ စီးပွားလေးေိုင်ောစွြ်းလောင်ေည်နှင့် ပတ်သက်ျာျှေင် နိုင်ငံ၏အမခားလဒသြျား 
ထက်လနာက်ကျမပီး အလမခခံအလောက်အဦ ြျုံလျာက်ြှုြျား၊ ပဋိပက္ခေိုင်ော စိန်လခါ်ြှုြျားနှင့် ေင်ေိုင်လနေလသာလဒသြျား 
ကို စီြံအုပ်ချုပ်ေသည့် ေှြ်းမပည်နယ် အစိုးေတို့ကို အထူးမပု သုံးသပ်တင်မပထားပါသည်။ ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီးနှင့် ြန္တလျး 
တိုင်းလဒသကကီးတို့၏ အဓိကမြို့ကကီးြျား၊ ၎င်းတို့နှင့်ေက်စပ်လသာ မြို့တွင်းသယ်ယူပို့လောင်လေး ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲလေး
ေိုင်ောဝန်လောင်ြှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စိန်လခါ်ြှုြျား စသည်တို့ကိုျည်း သုံးသပ်တင်မပပါထားပါသည်။

 

စိန်ဒခါ်မှုများရှိဒနဆဲပဖစ်ဒသာ်လည်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများသည် ဖွဲ့စည်းြုံအဒပခခံဥြဒေ 
ဒဘာင်အတွင်းမှ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာနှင့်ပြည်သူ့ဝန်ဒဆာင်မှုများ စီမံခန့်ခွဲဒရးလုြ်ငန်းစဉ်များ၌ ၎င်းတို့၏ အခန်း 
ြဏ္ဍြို ြိုမိုပမှင့်တင်ရန်အတွြ် လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာြန့်သတ်ေားမှုများြို အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ ဒြျာ် 
လွှားလျြ် ရှိြါသည်။

 ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့်စီမံအုြ်ချုြ်ဒရးမူဝါေနှင့် တည်ဒဆာြ်ေားြုံသည် ဒခတ်သစ်သမိုင်းနှင့် 
နိုင်ငံဒရးဆင့်ြဲပဖစ်စဉ်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုခံရဒကြာင်း ေင်ရှားြါသည်။ ၁၉၄၈-၆၂ ဖွဲ့စည်းပုံ အလမခခံဥပလဒြှအစမပု၍ ောနှုန်း
မပည့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်ြှုစနစ်ကို အလမခခံထားသည့် ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒြှတစ်ေင့် ၂၀၁၉ အထိတစ်လျျာက်ျုံး 
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အေင့် ဖွဲ့စည်းတည်လောက်ပုံသည် စနစ်စက်ဝန်းတစ်ခုျုံး တစ်ပတ်အမပည့် 
ြကကုံလသးလသာ်ျည်း မပည့်ျုနီးမဖစ်ပါသည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ြှုကိုအလျးလပးထားသည့် ျွတ်ျပ်လေးေကာစ ကနဦး 
ဖက်ဒေယ် အုပ်ချုပ်လေးစနစ်တွင် မပည်နယ်သုံးခုပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ြလေှးြလနှာင်းပင် ပို၍အေင့်မြင့်ြားလသာ ကိုယ်ပိုင် 
အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက် တိုင်းေင်းသားျူနည်းစုတို့၏ လြှော်ျင့်ချက်ြျားသည် နိုင်ငံလတာ်မပိုကွဲြည်ကိုစိုးေိြ်လကကာက်ေွံ့မခင်း
ြျားနှင့် ကွဲျွဲေန့်ကျင်လနလသာလကကာင့် ေန်းသစ်စဖက်ဒေယ်စနစ်သည် အားနည်းလြှးြိန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့လကကာင့် မပည်တွင်း 
ပဋိပက္ခြျား ပိုြိုြျားမပားျာြှုနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ြှုအလပါ်အလမခခံသည့်တပ်ြလတာ်အုပ်ချုပ်လေးစနစ် မဖစ်လပါ်ေန် အစပျ ိုး 
ခဲ့ပါသည်။ တပ်ြလတာ်အုပ်ချုပ်လေးစနစ်မဖင့် နှစ် (၅၀) လကျာ်ကကာအုပ်ချုပ်မပီးလနာက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အလမခခံဥပလဒကို 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

အဓိကအလမခမပု၍ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေ အုပ်ချုပ်လေးအေင့်ကို သတ်ြှတ်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး ၇ ခုနှင့် 
မပည်နယ် ၇ ခုတို့ကို သတ်ြှတ်မခင်းမဖင့် တိုင်းေင်းသားြျားနှင့် လဒသခံြျားအား ကိုယ်စားမပုသည့် နိုင်ငံလေး ျုပ်ပိုင်ခွင့်ြျားကို 
ဖန်တီးလပးခဲ့ပါသည်။ သို့လသာ် တေားဝင်အာဏာအြျားစုကို ဗဟိုြှချုပ်ကိုင်သည့်ပုံစံမဖင့် တည်လောက်ထားပါသည်။ ဤကဲ့သို့ 
ဗဟိုအစိုးေက လအာက်လမခသို့ ျုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းေန် ျျင်မြန်စွာလောင်ေွက်နိုင်မခင်း ြေှိသည့် အလမခအလနကို 
လယဘုယျအားမဖင့် ပဋိပက္ခဒဏ်ြျား ခံစားလနေသည့် နိုင်ငံြျားတွင် လတွ့ေှိေပါသည်။ 

 တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့်များအတွြ် ခွဲဒဝဒြးဒသာအာဏာများသည် လွတ်လြ်ဒရးရြာစ ပြည်နယ်များသို့ခွဲဒဝ 
ဒြးခဲ့ဒသာ လုြ်ြိုင်ခွင့်အာဏာများေြ် အဒတာ်အတန်နည်းြါးမြီး ဒေသတွင်းအပခားနိုင်ငံများနှင့် နင်းယှဉ်ြါြလည်း 
လုြ်ြိုင်ခွင့်နယ်ြယ် ြို၍ြျဉ်းဒပမာင်းဒကြာင်း ဒတွ့ရှိရြါသည်။ ျွတ်ျပ်လေးေမပီး (၁၀) နှစ်ခွဲကာျနှင့် ြတူလသာအချက်ြှာ 
မပည်လထာင်စုအစိုးေသည် ျုံခခုံလေး၊ ပညာလေးနှင့် ကျန်းြာလေးကို အမပည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ အစိုးေဌာနြျားအားစီြံ 
ခန့်ခွဲြှုကို မပည်လထာင်စုအစိုးေက အမပည့်အဝချုပ်ကိုင်ထားကာ တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အေင့်အစိုးေြျားအား မဗူရိုက
လေစီအုပ်ချုပ်ြှုယန္တေားနှင့် ပတ်သက်၍ ျုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားမခင်းြေှိပါ။ ဝန်ထြ်းခန့်အပ်မခင်း၊ လနောချထားမခင်း၊ 
လမပာင်းလေှေ့မခင်း၊ ောထူးတိုးမြှင့်မခင်း၊ အကဲမဖတ်မခင်းနှင့် လျ့ကျင့်သင်ကကားမခင်း စသည့် ျုပ်ငန်းြျားအတွက် ဖက်ဒေယ်ေိုင်ော 
စီေင်ပိုင်ခွင့်ေှိသည့်စနစ်ြျားနှင့် ကွဲမပားမခားနားပါသည်။ နိုင်ငံလေး၊ အုပ်ချုပ်လေးနှင့် ဘဏ္ဍာလေး ေိုင်ောသတ်ြှတ်ချက်ြျား၏ 
ချတိ်ေက်ြှုကွန်ယက်မဖင့် ျက်ေှိအာဏာအြျားစုကို မပည်လထာင်စုအစိုးေထံတွင်သာ အပ်နှင်းထားပါသည်။ အထူးသမဖင့် 
တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားေှိ အုပ်ချုပ်လေးရုံးအကကီးအကဲမဖစ်လသာ ဝန်ကကီးချုပ်ကို နိုင်ငံလတာ်သြ္မတကခန့်အပ်မပီး ၎င်းက 
သြ္မတကို တာဝန်ခံေပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အေင့် စီေင်ပိုင်ခွင့်အြျားစုသည် မပည်လထာင်စုအစိုးေ၏ စီေင်ပိုင် 
ခွင့်ြျားကဲ့သို့ တည်ေှိလနမပီး ဘဏ္ဍာလငွသုံးစွဲြှု ေိုင်ောတာဝန်ြျားကို အြျားအားမဖင့် ခွဲလဝလောင်ေွက်ကကပါသည်။ ၎င်းအမပင် 
ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒ၌ မပည်လထာင်စုအေင့်ကဲ့သို့ တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အေင့်စီြံအုပ်ချုပ်လေးကဏ္ဍတွင်ျည်း 
တပ်ြလတာ်၏ အခန်းကဏ္ဍေိုင်ော မပဋ္ဌာန်းချက်ြျား ပါေှိပါသည်။

 ပြည်ဒောင်စုဘဏ္ဍာဒရးဒြာ်မရှင်သည် ပြည်ဒောင်စုနှင့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများအကြား ဘဏ္ဍာဒရးဆိုင်ရာ 
ဆြ်ဆံဒရးြို အားဒြာင်းဒစရန် ဒဆာင်ရွြ်သည့် အဓိြအဖွဲ့အစည်းပဖစ်ြါသည်။ အေိုပါ လကာ်ြေှင်သည် မပည်လထာင်စု 
ဘတ်င်္ျက်နှင့် ျိုက်လျျာညီလထွြှုေှိလစေန်အတွက် တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေြျား၏ဘတ်င်္ျက်ြျားကို စိစစ်ပါသည်။ 
ထိုသို့စိစစ်မပီးပါက မပည်လထာင်စုျွှတ်လတာ်၌ နိုင်ငံလတာ်အေအသုံးခန့်ြှန်းလမခလငွစာေင်း ဥပလဒြူကကြ်းကို အေိုတင်သွင်း 
နိုင်သည်။ ဤသို့အေိုတင်သွင်းမခင်းမဖင့် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့် အသုံးစေိတ်ြျားနှင့်ပတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာလေး 
ေိုင်ောျုပ်ပိုင်ခွင့် ဗီတိုအာဏာကို မပည်လထာင်စုအစိုးေထံတွင် အပ်နှင်းထားလကကာင်း လတွ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အေိုပါ ဗီတို 
အာဏာသည် စည်ပင်သာယာလေးေိုင်ောအသုံးစေိတ်ြျားအလပါ်တွင်ျည်း သက်လောက်ြှုေှိပါသည်။ စည်ပင်သာယာလေး 
ဘတ်င်္ျက်သည်သာျှေင် တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အစိုးေဘတ်င်္ျက်တွင် ောနှုန်းမပည့်ပါဝင်သည့်ကဏ္ဍမဖစ်မပီး တိုင်းလဒသ 
ကကီး/မပည်နယ်အစိုးေြျားသို့ ျုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲလဝထားသည့် တစ်ခုတည်းလသာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းမဖစ်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာလေး 
လကာ်ြေှင်က တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ေိုင်ော မပည်လထာင်စု၏ လထာက်ပံ့လငွ၏ပြာဏနှင့် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျား 
အကကား ဘဏ္ဍာလငွခွဲလဝြှုတို့ကို အတည်မပုသတ်ြှတ်လပးေပါသည်။

 တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ လုြ်ငန်းညှိနင်းဒရးနှင့် ကြီးကြြ်ဒရးဆိုင်ရာြိစ�ရြ်များတွင် ရှင်းလင်းမှု မရှိဒသာ 
လုြ်ြိုင်ခွင့်များ၊ တာဝန်ခံမှုများဒကြာင့် အဟန့်အတားများရှိြါသည်။ အုပ်ချုပ်လေးနှင့် ဘဏ္ဍာလေးေိုင်ောတာဝန်ြျားဒွန်တွဲ 
လနလသာအလမခအလနတွင် တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်ြျား၏ အလသးစိတ်သတ်ြှတ်ထားသည့်ျုပ်ငန်းစဉ်ြျားအတွက် ေှင်း 
ျင်းတိကျလသာတာဝန်ြျားကို သတ်ြှတ်နိုင်မခင်းြေှိပါ။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားသည် ြိြိတို့ကိုယ်တိုင် ြူဝါဒြျားကို 
လေးေွဲ အလကာင်အထည်လဖာ်ကကလသာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ နိုင်ငံလေးအဖွဲ့အစည်းြျားြဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံလတာ်သြ္မတ၏ 
အုပ်ချုပ်ြှုအာဏာလအာက်တွင်ေှိပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့် အုပ်ချုပ်လေးပိုင်းေိုင်ော အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် 
ေက်သွယ်လောင်ေွက်လေးေိုင်ောျြ်းလကကာင်းြျားသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းြျားအား တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အေင့် 
ဘတ်င်္ျက်အသုံးမပုြှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ြှုြျားသည် ဝန်ထြ်းြျား၏တာဝန်ခံြှုကို ပိုြို၍လြှးြှိန်ျာလစလသာ အလကကာင်း 
အေင်းတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒ၏ ဇယား (၂) အေ တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အေင့် ျုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

ထြ်းလောင်ကကလသာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းြျားေှိဝန်ထြ်းြျားသည် သက်ေိုင်ော တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ဝန်ကကီးနှင့် မပည် 
လထာင်စု ဝန်ကကီးနှစ်ဦးစျုံးကို ဒွန်တွဲ၍ တာဝန်ခံကကေသည်။ သို့ြဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒ၏ ဇယား (၁) အေ မပည် 
လထာင်စုအေင့်ျုပ်ငန်းတာဝန်ြျားကို အလကာင်အထည်လဖာ် လောင်ေွက်ကကလသာ ဌာနအဖွဲ့အစည်းြျားသည် ၎င်းတို့၏ 
မပည်လထာင်စုဝန်ကကီးကိုသာ တာဝန်ခံကကေသည်။ 

 တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်၌ စိစစ်ေိန်းဒြျာင်းမှုများနှင့် ြတ်သြ်၍ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် စီမံအုြ်ချုြ်ဒရး 
ြိုင်းမှ ကြုံဒတွ့ရသည့် ဟန့်ေားမှုများနှင့် စြ်လျဉ်း၍ အဒေွဒေွအုြ်ချုြ်ဒရးဦးစီးဌာနသည် အဓိြနမူနာတစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ 
အဒေွဒေွအုြ်ချုြ်ဒရးဦးစီးဌာသည် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် အုြ်ချုြ်ဒရးယန္တရားအဆင့်တိုင်း (တိုင်း 
ဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်နှင့် ဒြျးရွာအုြ်စု) နှင့် နိုင်ငံ၏ဒနရာဒေသအနှံ့ရှိသည့် ဌာနတစ်ခု ပဖစ်ြါသည်။ မြန်ြာ 
နိုင်ငံတစ်ဝှြ်းေှိ အလထွလထွအုပ်ချုပ်လေးဦးစီးဌာနသည် လဒသန္တေအစိုးေ၏ျုပ်ငန်းြျား လပါင်းစပ်ညှိနင်းလောင်ေွက်မခင်း၊ 
စုစည်းမခင်းနှင့် လစာင့်ကကည့်ထိန်းသိြ်းမခင်း စသည့် ျုပ်ငန်းတာဝန်ြျားနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကတာဝန်ယူေသည့် ဌာနတစ်ခု 
မဖစ်ပါသည်။ သို့လသာ် မြို့နယ်အေင့်၌ သက်ေိုင်ောဝန်ကကီးဌာနြျား၏ လောင်ေွက်ြှုြျားနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီေင်ခံ 
တင်မပြှုစနစ် (သို့ြဟုတ်) ေန်းစစ်အကဲမဖတ်ြှုစနစ်၊ သတင်းအချက်အျက်ြျား စီြံခန့်ခွဲသည့်စနစ်တို့ကို စည်းြျဉ်းြျားမဖင့် 
စနစ်တကျသတ်ြှတ်ထားမခင်း ြေှိပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒအေ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့နှင့် ဝန်ကကီးချုပ်ရုံး၏
စီြံခန့်ခွဲလေးအတွက် သက်ေိုင်ောမပည်နယ်/တိုင်းလဒသကကီးေှိ အလထွလထွအုပ်ချုပ်လေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထြ်းအကကီးအကဲကို 
အတွင်းလေးြှူးအမဖစ် သတ်ြှတ်ထားပါသည်။ အေိုပါအတွင်းလေးြှူးသည် အစိုးေအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည့် တစ်ခုတည်းလသာ 
နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းောထူးလနော မဖစ်ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အုပ်ချုပ်လေးအတွက် အလထွလထွအုပ်ချုပ်လေးဦးစီးဌာနသည် 
အခောမဖစ်သည့် ဌာနတစ်ခုမဖစ်လသာ်ျည်း ဥပလဒအေ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေက အလထွလထွအုပ်ချုပ်လေးဦးစီးဌာန 
အလပါ် စီြံအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ မပဋ္ဌာန်းချက် ြေှိပါ။ တစ်နည်းအားမဖင့် အလထွလထွအုပ်ချုပ်လေးဦးစီးဌာနသည် 
၎င်း၏ မပည်လထာင်စုဝန်ကကီးဌာန၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖစ်မပီး ယင်းဝန်ကကီးဌာနကိုသာ တာဝန်ခံပါသည်။ ျတ်တလျာ၌ 
အလထွလထွအုပ်ချုပ်လေးဦးစီးဌာနကို တပ်ြလတာ်ပိုင်းေိုင်ောအုပ်ချုပ်သည့် ဝန်ကကီးဌာနြှ အေပ်သားအုပ်ချုပ်သည့် ဝန်ကကီးဌာန 
သို့ လမပာင်းလေှေ့ဖွဲ့စည်းခဲ့လသာ်ျည်း ြိခင်ဝန်ကကီးဌာနကို တာဝန်ခံေသည့်အလမခအလနြှာ လမပာင်းျဲြှုြေှိလသးပါ။ 

 ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချပခင်းဆိုင်ရာ “လုြ်ငန်းတာဝန်များသတ်မှတ်မြီးြါြ ဘဏ္ဍာဒငွြါသတ်မှတ်ဒြးပခင်း” ဟူသည့် စံ သတ် 
မှတ်ချြ်သည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ဒပြာင်းပြန်ပဖစ်ဒြါ်ဒနြါသည်။ ြျားလသာအားမဖင့် အသုံးစေိတ်ပိုင်းေိုင်ောတာဝန်ြျားနှင့် 
ပတ်သက်၍ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ေိုင်ော ျုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအြျားစုကို မပည်လထာင်စုဌာနအဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အတူ 
ဒွန်တွဲထားလသာလကကာင့် ျက်လတွ့၌ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့်သို့ နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းေိုင်ောတာဝန်ြျားနှင့် ျုပ်ငန်းစဉ် 
ြျားအတွက် ေန်ပုံလငွခွဲလဝသတ်ြှတ်လပးထားမခင်း ြေှိပါ။ သို့မဖစ်၍ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေြျားသည် အုပ်ချုပ်လေး 
ယန္တေားတွင် သီးသန့်ျုပ်ပိုင်ခွင့် ြေှိလသာ အုပ်ချုပ်လေး ေိုင်ောအဖွဲ့အစည်းြျား မဖစ်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ျုပ်ငန်းြျား 
သတ်ြှတ်မပီးလနာက် ဘဏ္ဍာလငွပါ တစ်ပါတည်း သတ်ြှတ်လပးသည့်စနစ်မဖင့် လောင်ေွက်မခင်း ြဟုတ်ပါ။ ျျာထားလသာ 
ျုပ်ငန်းစဉ်ြျားအတွက် အသုံးစေိတ်ကို စနစ်တကျြဟုတ်ဘဲ အလမခအလနလပါ်ြူတည်၍ သတ်ြှတ်သည့်စနစ်မဖင့် လောင်ေွက် 
ျျက်ေှိပါသည်။

 ပမန်မာနိုင်ငံ၏ မမို့ပြဒနရာများရှိ စည်ြင်သာယာဒရးအဖွဲ့များသည် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများအား လုြ်ြိုင်ခွင့် 
အပြည့်အဝအြ်နှံေားသည့် တစ်ခုတည်းဒသာဌာနအဖွဲ့အစည်း ပဖစ်ြါသည်။ စည်ပင်သာယာလေးပိုင်ျုပ်ခွင့်ြျားတွင် 
ေန်ကုန်နှင့် ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီးတို့၏ အကကီးေုံးမြို့ကကီးြျားနှင့် ၎င်းတို့ထက် ပို၍လသးငယ်လသာ မြို့ြျား ပါဝင်ပါသည်။ 
တိုင်း လဒသကကီး/မပည်နယ် အစိုးေြျားက အေိုပါမြို့ြျား၏ စည်ပင်သာယာလေးအဖွဲ့ြျားအတွက် ဝန်ထြ်းြျားခန့်အပ်မခင်း၊ 
ဝန်ထြ်းသစ်ြျားလေွးချယ်မခင်းတို့ကို မပည်လထာင်စုအစိုးေက သတ်ြှတ်ထားသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထြ်းစည်းြျဉ်းြျားနှင့်အညီ 
တာဝန်ယူလောင်ေွက်ခွင့်ေှိပါသည်။ မြို့လတာ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်လေးသည် နိုင်ငံလေးနှင့် ဘဏ္ဍာလေးေိုင်ောျုပ်ငန်းြျားကို 
မပည်လထာင်စု၏ေုံးမဖတ်ချက်နှင့်အညီ လောင်ေွက်ေလသာ်ျည်း လန့စဉ်ျုပ်ငန်းြျားနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်စီြံအုပ်ချုပ်ခွင့် 
ေှိလသာလကကာင့် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေြျားအား စည်ပင်သာယာလေးကိစ္စြျားအတွက် တာဝန်အပ်နှင်းမခင်းသည် 
လဒသန္တေအေင့် စီြံအုပ်ချုပ်လေးနှင့် မပည်သူ့ဝန်လောင်ြှုအတွက် အလေးကကီးပါသည်။
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

 တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာနှင့် စီမံအုြ်ချုြ်ဒရးဆိုင်ရာ လုြ်ြိုင်ခွင့်များ ြုံမှန်အားပဖင့် ညင်သာစွာ 
တိုးတြ်လျြ်ရှိြါသည်။ အမျ ိုးသားေီမိုြဒရစီအစိုးရ၏ အုြ်ချုြ်မှုြာလတွင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဒရးနှင့် ြတ်သြ်၍ တိုင်း 
ဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ နိုင်ငံဒတာ်အဆင့်၌ တိုြ်တွန်းနိုင်စွမ်းအား ြိုမိုတိုးတြ်လာြါသည်။ စည်ပင်သာယာ 
အုပ်ချုပ်လေးတွင် အြျားမပည်သူပါဝင်ြှု၊ ထိန်းလကျာင်းြှုြျားနှင့်စပ်ျျဉ်း၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ မပဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ေန်ကုန်မြို့လတာ် 
စည်ပင်သာယာလေးဥပလဒသည် ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီးအစိုးေ၏ အဓိကလအာင်မြင်ြှုတစ်ခု မဖစ်ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီးနှင့် 
မပည်နယ်ျွှတ်လတာ်ြျား ပိုြိုခိုင်ြာအားလကာင်းျာမပီး အုပ်ချုပ်လေးပိုင်းေိုင်ောအား တာဝန်ခံလစောတွင်ျည်းလကာင်း၊ 
ျုပ်ငန်းညှိနင်း လောင်ေွက်ောတွင်ျည်းလကာင်း ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ ပိုြိုမြင့်ြားျာပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ် 
အစိုးေြျားတွင် ဘက်စုံပါဝင်ျာလစေန်၊ ပွင့်ျင်းမြင်သာြှုနှင့် တာဝန်ခံြှုပိုြိုေှိလစေန် လောင်ေွက်ထားကကလကကာင်း လတွ့ေှိေပါ 
သည်။ 

 တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်၏ အခန်းြဏ္ဍြို ြိုမိုအားဒြာင်းလာဒစသည့် အခွင့်အလမ်းများရှိြါသည်။ မပည် 
လထာင်စုအစိုးေသည် ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒပါ ျုပ်ပိုင်ခွင့်လပးထားလသာ မပဋ္ဌာန်းချက်ြျားနှင့် အမခားဥပလဒြျားကို 
အလမခခံျျက် တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေြျားအတွက် အခန်းကဏ္ဍနှင့် ျုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို သတ်ြှတ်ပါသည်။ ဥပလဒ 
လေးောနှင့် အမခားလသာအုပ်ချုပ်လေးေိုင်ောညွှန်ကကားချက်ြျားြှတစ်ေင့် တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေြျားအား 
မပည်လထာင်စုအစိုးေက တာဝန်ခွဲလဝလပးအပ်သည့် သာဓကြျားစွာျည်း ေှိပါသည်။ သို့လသာ် အေိုပါ တာဝန်ျွှဲလမပာင်းြှု 
တို့သည် အနည်းငယ်သာမဖစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒ၌ တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေြျားသည် ၎င်းတို့၏ 
စီေင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းေှိ မပည်လထာင်စုဝန်ကကီးဌာနြျား၏ ျုပ်ငန်းလောင်ေွက်ချက်ြျားကို “စစ်လေး၊ ကကီးကကပ်၊ ညှိနင်းလောင် 
ေွက်နိုင်သည်” ဟု မပဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ သို့လသာ်ျည်း ဤမပဋ္ဌာန်းချက်ကို ထိလောက်စွာ အသုံးမပုမခင်းြေှိလသးပါ။ မပည်သူ့ 
ဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်းြျား လောင်ေွက်ော၌ တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်ြျားက ပိုြိုအလေးပါလသာ အခန်းကဏ္ဍြှ ပါဝင်မခင်းကို 
အြျားက အားလပးလထာက်ခံကကလကကာင်း စစ်တြ်းြျားတွင် လဖာ်မပထားပါသည်။ သို့လသာ် အစိုးေအျွှာြျားအကကား ျုပ်ပိုင် 
ခွင့်၊ ျုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲလဝြှုနှင့်ပတ်သက်၍ မပည်သူြျားက ေှင်းျင်းစွာြသိေှိကကပါ။

 

ဤမပည်သူ့လေးောအသံုးစေိတ် လျ့ျာသံုးသပ်ချက်အစီေင်ခံစာ၌ တုိင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစုိးေနှင့် ဌာနအဖဲွ့ 
အစည်းြျား ခုိင်ြာအားလကာင်းျာလစေန်အတွက် အကကံမပုတင်မပချက်ြျား 
 

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

ျက်ေှိဝန်ထြ်းစီြံခန့်ခွဲြှုတွင် 
အေင့်ေင့်တာဝန်ခံလစသည့် နည်း 
ျြ်းြျား သတ်ြှတ်ျျက် (အချ ို ့ 
အစီေင်ခံတင်မပေမခင်းြျားပါဝင်) 
စနစ်တကျ မဖစ်လစမခင်းမဖင့် တိုင်း 
လဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အေင့်တွင် 
ညိနင်းလောင်ေွက်ြှုနှင့် တိုင်းလဒသ 
ကကီး/မပည်နယ်အစိုးေြျား၏ 
ကကီးကကပ်ြှုကို ပိုြိုလကာင်းြွန်စွာ 
လောင်ေွက်မခင်း။

အစိုးေအလနမဖင့် လအာက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
• တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းြျား၏ အကကီးတန်းအစိုးေဝန်ထြ်း 

ြျား လနောချထားမခင်းနှင့် စွြ်းလောင်ေည်အကဲမဖတ်ောတွင် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ် 
အစိုးေအဖွဲ့ဝင်ြျားအနက်ြှ သင့်လျျာ်သည့်ပုင်္္ဂိုျ်ြျားကိုျည်း ပါဝင်လောင်ေွက်လစ 
နိုင်ပါသည်။ (အလထွလထွအုပ်ချုပ်လေးဌာန၏ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့ 
အတွင်းလေးြှူး လနောချထားမခင်းနှင့် စွြ်းလောင်ေည်အကဲမဖတ်မခင်းအတွက် ဝန်ကကီးချုပ် 
က ပါဝင်လောင်ေွက်မခင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒဇယား ၂ ပါ ဌာနြျား၏ တိုင်းလဒသ 
ကကီး/မပည်နယ် အေင့်ညွှန်ကကားလေးြှူးြျား လနောချထားမခင်းနှင့် စွြ်းလောင်ေည် 
အကဲမဖတ်မခင်းအတွက် တိုင်းလဒသကကီး/ မပည်နယ်အေင့် သက်ေိုင်ောဝန်ကကီးြျားက 
ပါဝင်လောင်ေွက်မခင်း)

• အျားတူ မြို့နယ်အလထွလထွအုပ်ချုပ်လေးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်လေးြှူးြျားအား မြို့နယ်ဌာန
အောေှိြျား၏ျုပ်ငန်းစွြ်းလောင်ေည်ကို အကဲမဖတ်သည့် အခန်း ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လစမခင်း၊ 
ထိုသို့ ြိခင်ဌာနနှင့်အမပိုင် အစီေင်ခံြှုပုံစံေှိမခင်းသည် မပည်လထာင်စုဝန်ကကီးဌာနြျားြှ တိုင်း 
လဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်ဝန်ကကီးဌာန ြျားသို့ သတင်းအချက်အျက်စီးေင်းျည်ပတ်ြှု
ကို ပိုြိုစနစ်ကျလစြည် မဖစ်ပါသည်။ (ဥပြာ ျုပ်ငန်းစွြ်းလောင်ြှု၊ ဘဏ္ဍာလငွပံ့ပိုးြှုနှင့် 
ဝန်ထြ်း ခန့်အပ်ြှုေိုင်ော သတင်းအချက်အျက်ြျား) ထိုသို့လသာလောင်ေွက်ြှုသည် 
ပိုြို၍ ဒီြိုကလေစီနှင့်အညီတာဝန်ခံြှု၊ ကကီးကကပ်ြှုတို့ကို မြှင့်တင်လပးမပီး တိုင်းလဒသကကီး 
နှင့် မပည်နယ်အစိုးေြျား၏ ျုပ်ငန်းတာဝန်ြျား အလကာင်အထည်လဖာ်ြှုတွင် အလထာက် 
အပံ့မဖစ်လစြည်မဖစ်ပါသည်။
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေ 
ြျား၏ကကီးကကပ်နိုင်ြှု ပို၍လကာင်းြွန် 
ျာလစေန် သတင်းအချက်အျက် 
ဖျှယ်မခင်းနှင့် ျုပ်ငန်းစွြ်းလောင် 
ေည်ေန်းစစ်မခင်းေိုင်ော ျုပ်ထုံး 
ျုပ်နည်းြျားကို ချြှတ်မခင်း။

မပည်လထာင်စုအစိုးေအဖွဲ့အစည်းြျား၏ သတင်းအချက်အျက်ြျားကို တိုင်းလဒသကကီးနှင့် 
မပည်နယ်အေင့်အကကီးအကဲြျားနှင့် လဒါင်ျိုက်ြှေလဝြှုမပုမခင်းကို လောင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ 
သတင်းအချက်အျက် ဖျှယ်ြှုေိုင်ောျုပ်ထုံးျုပ်နည်းြျား ချြှတ်ကျင့်သုံးမခင်းနှင့် 
ျုပ်ငန်းစွြ်းလောင်နိုင်ေည်အား ပုံြှန်ေန်းစစ်ြှုမပုျုပ်မခင်းသည် တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ် 
အစိုးေြျားအတွက် နိုင်ငံလေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအလမခခံဥပလဒေိုင်ောျုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလကာင် 
အထည်လဖာ်ောတွင် အလထာက်အပံ့မဖစ်လစပါသည်။

ြူဝါဒချြှတ်မခင်းကို မပည်လထာင်စုက 
ေက်ျက်လောင်ေွက်၍ လန့စဉ် 
လောင်ေွက်ေသည့် ျူ့စွြ်းအားအေင်း 
အမြစ်ေိုင်ော ျုပ်ငန်းြျားကို တိုင်း 
လဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့်သို့ 
ျုပ်ပိုင်ခွင့်လပးမခင်း။

ျူစွြ်းအားအေင်းအမြစ်စီြံခန့်ခွဲြှုေိုင်ော တာဝန်အချ ို ့ကို လဒသန္တေအေင့်ြှ လောင်ေွက်နိုင် 
ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်တစ်ခုအတွင်း လမပာင်းလေှေ့လနောချထားမခင်း၊ စည်းကြ်း 
ထိန်းသိြ်းမခင်းနှင့် စွြ်းလောင်ြှုအကဲမဖတ်ြှုျုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို လောင်ေွက်မခင်း၊ ျုပ်ငန်း 
စွြ်းလောင်ေည်အလပါ် ြူတည်၍ ေုလပးဒဏ်လပးလောင်ေွက်မခင်း၊ နည်းပညာသတ်ြှတ်ချက် 
ြျားလဖာ်ထုတ်မခင်း၊ မပန်တြ်းဝင်အေင့်ြဟုတ်သည့် ဝန်ထြ်းြျားကို ခန့်အပ်မခင်း၊ လနောချ 
ထားမခင်းတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ 

ေန်ကုန်စည်ပင်သာယာလေး လကာ်ြတီ 
၌ ဒီြိုကလေစီနည်းျြ်းမဖင့် လေွး 
လကာက်တင်လမြှာက်ခံေလသာ အြှု 
လောင်လကာ်ြတီဝင်ြျား၏ အခွင့် 
အာဏာနှင့်အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင် 
မခင်းမဖင့် စည်ပင်သာယာလေးအုပ် 
ချုပ်ြှုတွင် မပည်သူ့ထံတာဝန်ခံြှုကို 
အားလကာင်းလစမခင်း။

ဥပြာ စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခွဲမခင်းနှင့်သက်ေိုင်သည့် ကကီးကကပ်ြှုတာဝန်ြျားကို အသစ် 
လေွးလကာက်တင်လမြှာက်ထားလသာ ဒုတိယမြို့လတာ်ဝန်ထံ ခွဲလဝသတ်ြှတ်လပးနိုင်ပါသည်။ 
မြို့ကကီးြျားေှိ အဓိကဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်း တာဝန်ြျားအတွက် ျုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်ခံြှု 
ကို အမပန်အျှန်ချနိ်ညှိလပးမပီး လေွးလကာက်ခံြဟုတ်သည့်ောထူးြျား၌သာ ျုပ်ပိုင်ခွင့် 
အြျားစုေှိလသာ အလမခအလနြျ ိုးြှ လမပာင်းျဲသွားလစနိုင်ြည်မဖစ်ပါသည်။

တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေ 
ဌာနြျား၏ စွြ်းလောင်ေည်နှင့် 
အားျုံး ပါဝင်လစြှုကို အားလကာင်း 
ျာလစမခင်း။ 

ျိုအပ်လသာနည်းပညာကျွြ်းကျင်သူြျားေှာလဖွခန့်အပ်ောတွင် ျုပ်သာကိုင်သာ ေှိလစသင့် 
ပါသည်။ လယဘုယျအားမဖင့် တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်အေင့်၌ နိုင်ငံလေးနယ်ပယ်နှင့် 
အစိုးေဌာနြျားတွင် အြျ ိုးသြီးြျားပါဝင်ြှု မြှင့်တင်သည့်နည်းျြ်းြျား၊ လဝးျံလခါင်သီ 
သည့် လဒသြျားတွင် ကျွြ်းကျင်ြှုျိုအပ်ချက်ကို ဦးစား လပးေန်ြျိုသည့် အျုပ်အကိုင် 
လနောြျားအတွက် လဒသခံျုပ်သားြျားကို ခန့်အပ်၍ ျုပ်ငန်းြျားလောင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ 

ပုံြှန်လတွ့ေုံေသည့် တိုင်းလဒသကကီး 
နှင့် မပည်နယ်အုပ်ချုပ်လေးေိုင်ော 
လေွးလနွးပွဲတစ်ခု စီစဉ် 
လောင်ေွက်မခင်း။

ဤအေိုမပုချက်သည် တိုင်းလဒသကကီး နှင့် မပည်နယ်အစိုးေြျား အချင်းချင်းကကား သတင်း 
စီးေင်းြှုနှင့် ေန်းသစ်တီထွင်ြှု ပိုြိုလကာင်းြွန်လစသည့် အျားအျာကို ဖန်တီးလပးနိုင်ပါ 
သည်။ ၎င်းကို အခောကျလသာ တိုင်းလဒသကကီး သို့ြဟုတ် မပည်နယ်အစိုးေ တစ်ေပ်ကျည်း 
လကာင်း၊ မပည်လထာင်စုအစိုးေအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကကီးဌာနက ျည်းလကာင်း တာဝန်ခံလောင်ေွက်နိုင် 
ပါသည်။ 

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများသည် ဒငွလုံးဒငွရင်းအသုံးစရိတ်များ ခွဲဒဝသုံးစွဲရာတွင် ြိုမိုအဒရးြါဒသာ 
အခန်းြဏ္ဍမှ ြါဝင်ြါြ ပြည်သူ့ရင်းနှီးပမုြ်နှံမှုြို ြိုမိုေိဒရာြ်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည် ပဖစ်ြါသည်။ 

 တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၏ ဘတ်ဂျြ်များ ေူဒောင်ေားရှိစဉ်ြစ၍ ပြည်ဒောင်စု၏ ဘဏ္ဍာဒငွလွှဲဒပြာင်း 
ဒောြ်ြံ့ဒငွများဒကြာင့် စုစုဒြါင်းအစိုးရအားလုံး၏အသုံးစရိတ်တွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ အသုံးစရိတ် 
များြါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ ကြီးကြီးမားမား ပမင့်တြ်လာခဲ့ြါသည်။ ျတ်တလျာကာျြျားတွင်ြူ ၎င်းမြင့်တက် နှုန်းြှာ 
မဖည်းမဖည်းြှန်ြှန်သာ မဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်ြှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်အတွင်း မြန်ြာနိုင်ငံ 
ေှိ တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်ြျား၏ စုစုလပါင်းဘတ်င်္ျက်အသုံးစေိတ်သည် ကျပ် ၈၆၄ ဘီျီယံြှ ၂၄၄၅ ဘီျီယံအထိ 
သုံးေနီးပါး မြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ တစ်နည်းအားမဖင့် တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်ြျား၏ ဘတ်င်္ျက်အသုံးစေိတ်သည် 
နိုင်ငံ့ စုစုလပါင်းကုန်စည်နှင့် ဝန်လောင်ြှုြျားထုတ်ျုပ်ြှုတန်ဖိုး (င်္ျဒီီပီ) ၏ ၁.၇ ောခိုင်နှုန်း ြှ ၃.၁ ောခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ျာ 
မခင်းမဖစ်ပါသည်။ ဤသို့မြင့်တက်ျာြှုသည် အဓိကအားမဖင့် အလစာပိုင်းနှစ်ြျားမဖစ်ကကလသာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၅ 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

ခုနှစ်ကကားတွင်မဖစ်ခဲ့မပီး အသုံးစေိတ်ြျားနှင့် ဘတ်င်္ျက်ြျားကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ြှုလျှော့ချျာခဲ့သည့် ြူဝါဒ လောင်ေွက်ချက် 
ြျားကို ထင်ဟပ်လစပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်လနာက်ပိုင်းတွင် တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်အစိုးေြျား၏ ဘတ်င်္ျက်အသုံး 
စေိတ်ြျား မဖည်းမဖည်းြှန်ြှန်သာ မြင့်တက်ျာမခင်းသည် နှစ်ျတ်ဘဏ္ဍာလေးြူလဘာင်အေ မပည်လထာင်စုြှ တိုင်းလဒသကကီး/ 
မပည်နယ်ြျားသို့ ဘဏ္ဍာလငွျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့ောတွင် စည်းြျဉ်းအလမခမပုနည်းျြ်းကို လမပာင်းျဲျိုက်မခင်း၊ မပည်လထာင် 
စုအစိုးေအေင့်တွင် ဘဏ္ဍာလငွ အကန့်အသတ်ြျားေှိမခင်းနှင့်ျိုက်လျျာညီလထွစွာ မဖစ်လပါ်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည် 
နယ်ြျားသို့ ဘဏ္ဍာလငွ ျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့ြှုြျားသည် မပည်လထာင်စုဘတ်င်္ျက်၏ ပြာဏ အလတာ်ြျားြျားနှင့်ညီြှေကာ 
(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် ၉ ောခိုင်နှုန်းခန့်ဟု ခန့်ြှန်း) ၎င်းပြာဏသည် မပည်လထာင်စုဘတ်င်္ျက်ြှ ပညာလေးကဏ္ဍ 
အတွက်ကျခံသုံးစွဲလသာ အသုံးစေိတ်လဝစုဝန်းကျင်ခဲ့မဖစ်မပီး၊ ကျန်းြာလေးနှင့် စိုက်ပျ ိုးလေးကဏ္ဍတို့အတွက် ကျခံသုံးစွဲသည့် 
ပြာဏထက် ပိုြိုပါသည်။ ခခုံငုံ၍ေိုေျှေင် တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်ြျား၏ ဘတ်င်္ျက် အသုံးစေိတ်ြျားြှာ နည်းပါး 
လနေဲမဖစ်ပါသည်။ ဥပြာအားမဖင့် ၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်ြျား၏ ဘတ်င်္ျက်ြှ ျူတစ်ဦးကျ 
အသုံးစေိတ်သည် ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီးဘတ်င်္ျက်တွင် ကျပ် ၅၆,၀၀၀ (၄၃ လဒါ်ျာ) ခန့်၊ ေှြ်းမပည်နယ် ဘတ်င်္ျက်တွင် 
ကျပ် ၄၃,၀၀၀ (၂၉ လဒါ်ျာ) ခန့်နှင့် ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီးဘတ်င်္ျက်တွင် ကျပ် ၃၇,၀၀၀ (၂၅ လဒါ်ျာ) ခန့် မဖစ်ပါသည်။ 

 အစိုးရတစ်ရြ်လုံး၏ ဒငွလုံးဒငွရင်းအသုံးစရိတ် ပမင့်တြ်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များအဆင့်၌ ၎င်းဒငွလုံးဒငွရင်း 
အသုံးစရိတ်သုံးစွဲမှု ပမင့်မားလာပခင်းြ ဒယဘုယျအားပဖင့် အဒရးြါြါသည်။ အစိုးေအျွှာအားျုံးတွင် အလမခခံ 
အလောက်အဦေိုင်ော ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားအတွက် အဓိကသုံးစွဲလသာ်ျည်း တိုင်းလဒသကကီး/ မပည်နယ်ြျား၏ ဘတ်င်္ျက်တွင် 
လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ် မြင့်တက်ျာမခင်းြှာ ထင်ေှားပါသည်။ ေယ်စုနှစ်ြျားစွာ နိုင်ငံပိုင်အခန်းကဏ္ဍြှ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု 
ြျား နိြ့်ကျလနခဲ့သည့်အလနအထားတွင် တိုင်းလဒသကကီး/ မပည်နယ်အစိုးေ၏ လငွျုံးလငွေင်း ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအသုံးစေိတ်ြျား 
က အနာင်္တ် နိုင်ငံလတာ်ဖွံ့မဖိုးလေးအတွက် ပဓာနကျပါသည်။ ေယ်စုနှစ်ြျားချ၍ီ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအားနည်းခဲ့မခင်းက စီးပွား 
လေးစနစ်အတွင်း ထုတ်ျုပ်ြှုနှင့် စွြ်းလောင်နိုင်ေည်တို့ကို အကန့်အသတ်မဖစ်လစခဲ့ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ် 
အစိုးေြျား၏ဘတ်င်္ျက်ြှ လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်ြှာ ၂၀၁၂/၂၀၁၃ ြှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်အတွင်း ကျပ် သန်း 
လပါင်း ၂၈၀ ြီျီယံ ြှ ကျပ် ၁.၄ ထေီျီယံသို့ ၆ ေခန့် မြင့်တက်ျာခဲ့ပါသည် (အစိုးေ တစ်ေပ်ျုံး၏ လငွျုံးလငွေင်း အသုံး 
စေိတ်၏ ၆ ောခိုင်နှုန်းြှ ၂၆ ောခိုင်နှုန်းအထိ)။ ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီး၊ ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီးနှင့် ေှြ်းမပည်နယ်တို့၏ 
ဘတ်င်္ျက်ြျားအားျုံး၏ စုစုလပါင်းအသုံးစေိတ်တွင် လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်ပါဝင်ြှုြှာ သိသိသာသာ မြင့်တက်ျာခဲ့ပါ 
သည်။ 

 ပမန်မာနိုင်ငံ၌ အားလုံးြါဝင်ဒသာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတြ်မှုြို ပမှင့်တင်ရာတွင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများသည် အဓိြ 
အခန်းြဏ္ဍ၌ ြါဝင်ဒနကြြါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အနာင်္တ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ြှု လြာင်းနှင်အားြျားမဖစ်သည့် မြို့မပလနောြျားေှိ 
ကူညီလထာက်ပံ့ောတွင် လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်သည် အဓိကကျသည့်နှင့် အျားတူပင် လကျးျက်လဒသေှိ ျှေပ်စစ်ြီး၊ 
လေနှင့် ျြ်းပန်းေက်သွယ်လေးကဲ့သို့လသာ အလမခခံအလောက်အဦ ချ ို ့တဲ့ြှုြျားကို လမဖေှင်းလကျာ်ျွှားမခင်းမဖင့် တိုးတက်မဖစ် 
ထွန်းြှု၏ အကျ ိုးလကျးဇူးြျားကို ဘက်ညီြှေတစွာေေှိလစလေးတွင်ျည်း လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်သည် အလေးပါျှပါသည်။ 
သို့လသာ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လောင်ေွက်ခဲ့သည့် မပည်သူ့အသုံးစေိတ်မပန်ျည်သုံးသပ်ြှုျုပ်ငန်းစဉ်တွင် ြှတ်ချက်မပုထား 
သကဲ့သို့ပင် လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်ြျားြှ မပန်ေချက်မြင့်မြင့်ြားြားေှိလစလေးသည် အမြင့်ေုံးျူြှုဘဝနှင့် စီးပွားလေးေိုင်ော 
ေျဒ်ြျားနှင့်ကိုက်ညီ၍ လဒသအျိုက်နှင့် ကဏ္ဍအျိုက် ေင်းနှီးမြုပ်နှံြှုြျားခွဲလဝသုံးစွဲနိုင်ြှုအလပါ်တွင် ြူတည်လနပါသည်။ 
ဤသို့လောင်ေွက်နိုင်လေးသည် ခိုင်ြာအားလကာင်းလသာ မပည်သူ့လေးောေင်းနှီးမြုပ်နှံြှုစီြံခန့်ခွဲသည့်စနစ်ြျားနှင့် စွြ်းလောင် 
ေည် မပည့်ဝလစလသာျုပ်ငန်းစဉ်ြျားကိုျည်း ျိုအပ်ြည်မဖစ်ပါသည်။ 

 အြန့်အသတ်ရှိဒသာဘဏ္ဍာဒငွရင်းပမစ်များသုံးစွဲနိုင်မှုအတွင်း ပြည်ဒောင်စုအစိုးရနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရ 
များသည် ဖွံ့မဖိုးမှုဒမာင်းနှင်အားပဖစ်ဒသာဒေသများတွင် ရင်းနှီးပမုြ်နှံသလို ြိုမိုဆင်းရဲနွမ်းြါးဒသာ ဒနရာဒေသများတွင် 
အားလုံးြါဝင်ဒစနိုင်ဒသာ တိုးတြ်မှုြိုပမှင့်တင်ဒြးနိုင်မည့် ရင်းနှီးပမုြ်နှံမှုလိုအြ်ချြ်များနှင့် ချနိ်ညှိ၍ သုံးစွဲရန်လိုအြ် 
မည်ပဖစ်ြါသည်။ အစိုးေနှစ်ျွှာစျုံး၏ လငွျုံးလငွေင်းေင်းနှီးမြုပ်နှံြှုြျားထဲြှ ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီးအတွက် အြျားေုံးသုံးစွဲ 
ပါသည်။ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် မပည်လထာင်စုအေင့်နှင့် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့် ဘတ်င်္ျက်ြှ လငွျုံး 
လငွေင်းအသုံးစေိတ်ြျားအားျုံး၏ ၂၄ ောခိုင်နှုန်းကို ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီးအတွက် သုံးစွဲပါသည်။ အစိုးေနှစ်ျွှာြှ ေန်ကုန် 
တိုင်းလဒသကကီးအတွင်း ျူတစ်ဦးကျ လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်သည် ကျပ် ၁၉၇,၀၀၀ မဖစ်မပီး ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီးနှင့် 
ေှြ်းမပည်နယ်တို့၏ ျူတစ်ဦးကျလငွျုံးလငွေင်း အသုံးစေိတ်ထက် နှစ်ေလကျာ် ပိုြျားပါသည် (ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီးတွင် 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

၉၆,၀၀ဝ ကျပ်နှင့် ေှြ်းမပည်နယ်တွင် ၉၀,၀၀၀ ကျပ်)။ ဤအချက်က ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီးသည် အမခားတိုင်းလဒသကကီး၊ 
မပည်နယ်ြျားထက် ကိုယ်တိုင်ေလငွကို ေှာလဖွနိုင်သည့်စွြ်းလောင်ေည် ပိုြိုသမဖင့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ဘတ်င်္ျက်ေလငွမဖင့် လငွျုံး 
လငွေင်း အသုံးစေိတ် မပန်ျည် သုံးစွဲနိုင်သည့် အလနအထားနှင့် တစ်စိတ်တစ်လဒသ သက်ေိုင်နိုင်သျို မပည်လထာင်စုအစိုးေက 
ျည်း ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီး၏ ဖွံ့မဖိုးလေးအျားအျာအတွက် ဦးစားလပးလောင်ေွက်လပးထားသည်ျည်းမဖစ်နိုင်ပါသည်။

 ဦးစွာဒတွ့ပမင်ရသည်မှာ ဌာနအလိုြ် ဒငွလုံးဒငွရင်းအသုံးစရိတ်များြ အစိုးရအလွှာ ၂ ရြ်လုံးသည် ဒေသအလိုြ် မတူညီ 
ဒသာ လိုအြ်ချြ်များနှင့်အညီ သုံးစွဲလျြ်ရှိဒကြာင်း ညွှန်ပြြါသည်။ ေန်ကုန်နှင့် ြန္တလျးတိုင်း လဒသကကီးတို့တွင် သက်ေိုင်ော 
တိုင်းလဒသကကီးအစိုးေတို့က မြို့မပျြ်းြျားနှင့် လေစီြံကိန်းြျားတွင် အလျးထားေင်းနှီးမြုပ်နှံျျက်ေှိလနသျို ၎င်းလဒသြျား 
တွင် မပည်လထာင်စုအစိုးေကျည်း သယ်ယူပို့လောင်လေးအတွက် အလျးလပး၍ အသုံးစေိတ်ြျား သုံးစွဲလနမခင်းက မြို့မပဖွံ့မဖိုး 
လေး လောင်ေွက်ချက်ြျားကို လထာက်ြလပးနိုင်ြည်မဖစ် ပါသည်။ ေှြ်းမပည်နယ်တွင် အစိုးေနှစ်ျွှာျုံး၏ ေင်းနှီးမြုပ်နှံြှု လငွျုံး 
လငွေင်းအသုံးစေိတ်ြျားြှာ ျြ်းြျားနှင့် ျှေပ်စစ်ြီးကဲ့သို့လသာ အလေးပါသည့် အလမခခံအလောက်အအုံအားနည်းြှုြျားကိုလမဖ
ေှင်းေန် သုံးစွဲမခင်းမဖစ်ပါသည်။ 

 ရှိဒနဒသာအချြ်အလြ်များြိုအသုံးပြု၍ အသုံးစရိတ်များ၏ေိဒရာြ်စွာ ခွဲဒဝသုံးစွဲနိုင်မှုြို အနုလုံ ြဋိလုံအြဲပဖတ်ရန်မှာ 
ခဲယဉ်းြါသည်။ သ့ုိလသာ် အလစာပုိင်းသက်လသအလထာက်အထားကညွှန်မပသည်ြှာ လငွျံုးလငွေင်းအသံုးစေိတ်ြျားြှာ ထိလောက် 
ြှု ပုိ၍အားလကာင်းျာေန် ျုိအပ်လနေဲမဖစ်ပါသည်။ ဝန်ကကီးဌာနအေင့် ဘတ်င်္ျက်ြျားနှင့် စီြံကိန်းတစ်ခုချင်း၏ အလေအတွက် 
နှင့် အေွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အျက်သည်ပင်ျှေင် မပည့်မပည့်စံုစံုအကဲမဖတ်နုိင်ေန် အချက်အျက် ျုိအပ် 
ချက်ကုိ အျံုအလျာက် ြမဖည့်ေည်းလပးနုိင်ပါ။ အလေးကကီးသည့် သတင်းအချက်အျက်ျုိအပ်လနေဲ ကိစ္စေပ်ြျားတွင် လငွျံုး 
လငွေင်း ဘတ်င်္ျက်အြျ ိုးအစား ခဲွမခားလေးသွင်းြှုြျား၊ လောင်ေွက်ြည့်လနော၊ စီြံကိန်းြျားြှ ေေိှြည့်အကျ ိုးေျဒ်ြျား၊ ျုပ်ငန်း 
တစ်ခုျှေင် ကုဒ်နံပါတ်တစ်ခုစီလပး၍ လငွျံုးလငွေင်းစီြံကိန်းြျားအား ဒစ်င်္ျစ်တယ်စာေင်းသွင်းထားေိှမခင်း စသည်တ့ုိပါဝင်သည်။ 

 တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အဆင့်တွင် နှစ်လတ်စီမံြိန်းများနှင့် တစ်နှစ်ချင်း ဘတ်ဂျြ်ဒရးဆွဲမှုများအကြား ချတိ်ဆြ်မှု 
အားဒြာင်းရန်လည်း လိုအြ်ြါသည်။ မပီးခဲ့သည့်နှစ်ြျားအတွင်း ဗဟိုြှစီြံကိန်းလေးေွဲမခင်းထက် ဘတ်င်္ျက်စက်ဝန်း၏ 
အလစာပိုင်းအေင့်ြျား၌ မြို့နယ်ြျားထံြှ အေိုမပုျွှာြျားလခါ်ယူမခင်းြျားအပါအဝင် မြို့နယ်ြျားြှ အေိုမပုတင်မပလစသည့် 
စီြံကိန်းလေးေွဲမခင်းျုပ်ငန်းစဉ်ကို အလျးထားျုပ်လောင်ြှု ေှိျာပါသည်။ သို့လသာ် စီြံကိန်းလေးေွဲြှုြျားတွင် အြိန့်လပး 
စီးပွားလေးစနစ်၏ အလြွေိုးြျားက ပုံလဖာ်ေဲမဖစ်ကာ တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်ဘတ်င်္ျက်ြျားတွင် ဘဏ္ဍာလေး လေေှည် 
တည်တံ့ြှုနှင့် အနာင်္တ်ဘဏ္ဍာလေးေိုင်ောအသုံးစေိတ်ကတိကဝတ်ြျားကို အလျးထားသည့် နှစ်ျတ်ဘဏ္ဍာလေး အစီ 
အစဉ်ြျား မပင်ေင်နိုင်မခင်းြေှိလသးပါ။ မပည်သူ့ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု အသုံးစေိတ်ြျား ျျာထား၊ သုံးစွဲသည့် စက်ဝန်းတစ်လျှောက် 
ျုံးတွင် လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်ြျား စီြံခန့်ခွဲလေးနှင့် စပ်ျျဉ်းလသာ စိန်လခါ်ြှုြျားသည် ေှိလနေဲမဖစ်ပါသည်။ စီြံကိန်း 
လေွးချယ်မခင်း၊ စီြံကိန်းအကဲမဖတ်မခင်းနှင့် လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်အေိုမပုျွှာြျားအနက်ြှ စနစ်တကျ ဦးစားလပးလေွးချယ်ြှု 
အားနည်းမခင်း စသည့်မပဿနာြျား ေှိပါသည်။ အသုံးစေိတ်အေွယ်အစား လသးငယ်လသာ စီြံကိန်းငယ် အလေအတွက် 
အလမြာက်အြျား တင်မပမခင်းက ဤအချက်ကို ထင်ေှားလစပါသည်။ ျျာထားစဉ်ကထက် ကုန်ကျစေိတ်ြျား လကျာ်ျွန်မခင်း 
နှင့် ျျာထားဘတ်င်္ျက်ြျား အမပည့်အဝြသုံးစွဲနိုင်မခင်းြျားသည်ျည်း သာဓကြျားမဖစ်ပါသည်။ အလသးစိတ်အချက်အျက် 
ြျား ေေှိနိုင်ြှု အားနည်းသည့်အတွက် အစိုးေနှစ်ျွှာကကား အသုံးစေိတ် ထိလောက်ြှုြျားကို နင်းယှဉ်နိုင်ေန်နှင့် ဘဏ္ဍာလေး 
ဗဟိုချုပ်ကိုင်ြှုလျှော့ချျိုက်မခင်း၏ ထိလောက်ြှုကို ကျယ်ကျယ်မပန့်မပန့် လေွးလနွးနိုင်လစေန် ခဲယဉ်းလစပါသည်။ 

 ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ပြည်နယ်ဘတ်ဂျြ်မှ ဒငွလုံးဒငွရင်းအသံုးစရိတ်များမှာ အားနည်းဒသာမမို့နယ်များအတွြ် ရည်ရွယ် 
အသုံးပြုဒကြာင်း အဒောြ်အေားမရှိြါ။ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ် ေှြ်းမပည်နယ်ဘတ်င်္ျက် ပဏာြ အလထာက် 
အထားြျားက ညွှန်မပသည်ြှာ မပည်နယ်ဘတ်င်္ျက်ြှ လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်ြျားကို မြို့နယ်ြျားအျိုက် ျူတစ်ဦးကျ 
အလပါ်အလမခခံကာ ညီညီြှေြှေ ခွဲလဝသုံးစွဲသည်ကို လတွ့မြင်ေပါသည်။ ဤအချက်က မြို့နယ်အြျားစုတွင် အနည်းေုံး အားမဖင့် 
လဒသဘတ်င်္ျက်ြှေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအသုံးစေိတ်တစ်စုံတစ်ော ေေှိလစေန် ျူဉီးလေအလပါ်အလမခခံ၍ နည်းနည်းနှင့် ကျဲကျဲခွဲလဝ 
သုံးစွဲသည်ဟူလသာအချက်ကို ထပ်ေင့်လထာက်ခံလပးပါသည်။ ေင်းေဲချ ို ့တဲ့ြှုပိုြိုလသာမြို့နယ်ြျားနှင့် အသုံးစေိတ်ခွဲလဝ 
သုံးစွဲြှုတို့ ခိုင်ခိုင်ြာြာ ေက်နွယ်ြှုြေှိမခင်းက မပည်လထာင်စုအေင့် လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်တွင်ျည်း မဖစ်ပါသည် 
(၂၀၁၈/ ၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် မပည်လထာင်စုဘတ်င်္ျက် ြှအသုံးစေိတ်တွင် စွြ်းအင်စီြံကိန်းကကီးြျားေှိသည့် မြို့နယ် 
၃ ခုတွင် ထူးကဲသုံးစွဲလပးသည်လတာ့ေှိ)။ ေှြ်းမပည်နယ်ေှိ လောပပန်းလနသည့်အုပ်ချုပ်လေးနယ်လမြြျား (ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

လဒသ ကဲ့သို့လသာ) တွင် အစိုးေ ၂ ျွှာျုံးြှ  လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်သုံးစွဲြှုြှာ အကန့်အသတ်မဖင့်သာ ေှိပါသည်။ 

 စုစုဒြါင်းအသုံးစရိတ်တွင် သာမန်အသုံးစရိတ်ြါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းဒလျာ့ြျလာဒသာ်လည်း ြမာဏအားပဖင့်မူ ပမင့်တြ်လာ 
ြါသည်။ ျစာစေိတ် ချးီမြှင့်လငွြျား၊ အမခားျုပ်အားစေိတ်ြျားနှင့် မပင်ေင်ထိန်းသိြ်းစေိတ်တို့ြှာ တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ် 
ြျား၏ ဘတ်င်္ျက်ပါ သာြန်အသုံးစေိတ်တွင် အဓိကပါဝင်ပါသည်။ ျုပ်ချစာကုန်ကျစေိတ်ြျားြှာ ဘတ်င်္ျက်လငွစာေင်း 
ြျားတွင် လဖာ်မပထားသည်ထက် ပိုြိုနိုင်မပီး (ယာယီဝန်ထြ်းြျား အလမြာက်အြျား ခန့်ထားမခင်းနှင့် ဘတ်င်္ျက်ေိုင်ော 
သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို လေှာင်ျွှဲေန်ကကိုးပြ်းြှုြျားလကကာင့်မဖစ်) ၎င်းအချက်က ဘဏ္ဍာလေးလေေှည်တည်တံ့ြှုနှင့် အဖွဲ့အစည်း 
ေိုင်ောဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ြှုတို့အတွက် စိန်လခါ်ြှုတစ်ခုမဖစ်လစြည်မဖစ်ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်ဘတ်င်္ျက်ြျားြှ 
ဝန်ထြ်းစေိတ်ကျခံသုံးစွဲောတွင် လေေှည်သုံးစွဲလပးနိုင်ြှုနှင့် ြမဖစ်ြလနသုံးစွဲေြည့် မပင်ေင်ထိန်းသိြ်းြှု ကုန်ကျစေိတ်ြျား 
စဉ်ေက်ြမပတ် လေေှည်သုံးစွဲလပးနိုင်ြှုတို့ကို အလသးစိတ်လျ့ျာေန်းစစ်ြှုမပုေန် ျိုအပ်ြည် မဖစ်ပါသည်။ ဝန်ထြ်းကုန်ကျ 
စေိတ်ြျား မြင့်တက်ျာသည့်အတွက် တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်ြျား၏ဘတ်င်္ျက်ြှ ဖွံ့မဖိုးလေး အသုံးစေိတ်ြျားအတွက် 
သုံးစွဲနိုင်ြည့်ဘဏ္ဍာလငွကို အကန့်အသတ်မဖစ်ျာလစနိုင်ပါသည်။ ထို့အမပင် မပင်ေင်ထိန်းသိြ်းလေး အသုံးစေိတ်ြျား တိုးတက် 
ြှုြေှိမခင်းက အသုံးစေိတ် ြျားခွဲလဝသုံးစွဲောတွင် ထိလောက်ြှုေှိမခင်းအလပါ် လြးခွန်းထုတ်စောမဖစ်ပါသည်။ လငွျုံးလငွေင်း 
ေေန်ပိုင်ခွင့်ြျားကို ျွယ်ျင့်တကူ မပင်ေင်ထိန်းသိြ်းမခင်းြေှိျှေင်မဖစ်လစ၊ တစ်နည်းအားမဖင့် သာြန် အသုံးစေိတ်လအာက်ြှ 
သုံးစွဲမခင်း ြေှိျှေင်မဖစ်လစ တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်ြျား (မြို့လတာ်ြျားအပါအဝင်) ၏ ဘတ်င်္ျက်ြှ တိုး၍ သုံးစွဲျာသည့် 
လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ်ြျား၊ ေေန်ပိုင်ခွင့်ြျားြှာ နှစ်ျေှည်ကကာ လေေှည်တည်တံ့ြှုေှိနိုင်ြည်ြဟုတ်ပါ။

 ပမန်မာနိုင်ငံအုြ်ချုြ်ဒရးဖွဲ့စည်းတည်ဒဆာြ်ြုံများ၏ အခင်းအြျင်းတွင် အားလုံးြါဝင်နိုင်ခွင့်ဒသာ ဘဏ္ဍာဒရးအသုံးစရိတ်
များသုံးစွဲမှုနှင့် ြတ်သြ်သည့် ဒမးခွန်းများမှာ နည်းြညာေိဒရာြ်မှုများေြ် ဒြျာ်လွန် ြတ်သြ်ဒနမြီး၊ ရြ်ရွာလူေုေံမှ 
အကြံဉာဏ်များ၊ သုံးသြ်မှုများပဖင့် ြါဝင်အားပဖည့်ဒြးနိုင်ပခင်း၊ သတင်းအချြ်အလြ်ရရှိနိုင်ဒစပခင်းတို့မှာလည်း အဒရးကြီး 
ြါသည်။ ဤအချက်က (အေည်အလသွးအေျည်းလကာင်း၊ ေေှိနိုင်ြှုလကကာင့်ျည်းလကာင်း) အချက်အျက်ြျားေိုင်ော ျိုအပ် 
ချက်ြျားနှင့် ေက်စပ်လအမခအလနေိုင်ောအလကကာင်း အေင်းြျားအား လမဖေှင်းသည့်ကကိုးပြ်းြှုြျားကို ထင်ဟပ်လစပါသည်။ 
ေက်စပ်အလမခအလနေိုင်ောအလကကာင်းေင်းြျားသည် ေှြ်းမပည်နယ်ကဲ့သို့ မပည်လထာင်စုအစိုးေနှင့် ေှြ်းမပည်နယ်အစိုးေတို့ 
သာြက တိုင်းေင်းသားျက်နက်ကုိင် အဖွဲ့အစည်းြျားက ဝန်လောင်ြှုြျားလပးနိုင်လသာ အုပ်ချုပ်ြှုလောပပန်းလနသည့်အေပ် 
လဒသြျားတွင် ပို၍ပင် ြှန်ကန်ပါသည်။ တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံြှုေှိလသာ၊ အားျုံးပါဝင်လစလသာ အစိုးေတစ်ေပ်တွင် နိုင်ငံသား 
တို့ကို ပါဝင်ခွင့်လပးအပ်မခင်းျည်း အပါအဝင်မဖစ်ပါသည်။ မပည်သူ့ေင်းနှီးမြုပ်နှံြှုြျား၊ ဝန်လောင်ြှုလပးမခင်းြျားနှင့်ပတ်သက် 
ျာပါက ေက်စပ်အလမခအလနအျိုက် သီးသန့်ချဉ်းကပ်နည်းြျားကိုျည်း ျိုအပ်ြည်မဖစ်သည်။ စီးပွားလေးနှင့် ျူြှုဘဝ 
ဖူျုံလေးတိုးတက်ြှုြျားတွင် ြညီြှေလသာလမပာင်းျဲြှုကကီးကကီးြားြားြျားသည် ြလကျနပ်ြှုြျားနှင့် ြတည်မငိြ်ြှုြျားကို 
မဖစ်လပါ်လစနိုင်သမဖင့် ဤမဖစ်နိုင်ဖွယ်တင်းြာြှုြျားကို ျက်ခံ အသိအြှတ်မပုေြည်မဖစ်သည်။

ပိုြိုလကာင်းြွန်လသာ တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်ြျား၏ ဘတ်င်္ျက်အသုံးစေိတ်ြျားြှတစ်ေင့် အားျုံးပါဝင်လသာ 
ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ြှုကို အားလကာင်းျာလစေန်နှင့် လေေှည်တည်တံ့လစေန်အတွက် အကကံမပုတင်မပချက်ြျား

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

တစ်သြတ်တည်းမဖစ်လသာ 
ဘတ်င်္ျက်အြျ ိုးအစားြျား 
မဖစ်လအာင် စံသတ်ြှတ်၍ 
မပဋ္ဌာန်းမခင်း။

ကာျတိုြှ ကာျျတ် - ဗဟိုအေင့်တွင် ဘတ်င်္ျက်အြျ ိုးအစားြျား ခွဲမခားမခင်းအတွက် အလသးစိတ် 
ျြ်းညွှန်ချက်ကို မပုစုမခင်း၊ တစ်သြတ်ထဲမဖစ်သည့် အြျ ိုးအစားခွဲမခားြှုနှင့် စာေင်းကိုင်နည်းျြ်းြျား
မဖစ်လစေန် မပုမပင်လမပာင်းျဲမခင်းတို့ကို လောင်ေွက်မခင်း (IPSAS စံြျားကို အသုံးမပုေန်ကကိုးပြ်းသည့် 
ျုပ်လောင်ချက်ြျား)။ ၎င်းတွင် တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်အေင့် ဝန်ထြ်းြျား၏ နည်းပညာ 
စွြ်းလောင်နိုင်စွြ်းကို အလျးထား၍ မဖည့်ေည်းလောင်ေွက်မခင်း။

ကာျတို - သတင်းအချက်အျက်နည်းပညာစနစ်ြျားကို အသုံးမပုမခင်း။ တိုင်းလဒသကကီး/ မပည်နယ် 
အဖွဲ့အစည်းြျားက စုစည်းထားလသာ အချက်အျက် အလမြာက်အြျားကို ေန်းစစ်အကဲမဖတ်ေန် 
လောင်ေွက်မခင်း။ ဤသို့ျုပ်လောင် မခင်းက အသုံးစေိတ်ြျားအားြည်သို့ခွဲလဝသည်ကို ပိုြိုနားျည် 
ျာနိုင်လစြည်မဖစ်မပီး အသုံးစေိတ်ြျား၏ ဘဏ္ဍာလေးေိုင်ောလေေှည်တည်တံ့ြှုကို သိေှိနိုင်လစြည် 
မဖစ်ပါသည်။ 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

တစ်ြျ ိုးတည်းသတ်ြှတ် 
ထားသည့် ကုဒ်နံပါတ် 
ထည့်သွင်းသည့် နည်းျြ်း 
မဖင့် လငွျုံးလငွေင်း စီြံကိန်း 
ြျားအား ဒစ်င်္ျစ်တယ် 
စာေင်းသွင်းထားေှိမခင်း။

စံကိုက်မဖစ်လသာ ြှတ်ပုံတင်ကုဒ်ထားေှိသည့်စနစ်မဖင့် လငွျုံးလငွေင်းစီြံကိန်း တစ်ခုချင်းအျိုက် ကကီးငယ် 
ြဟူ ြတူညီသည့်ကုဒ်နံပါတ်ထားေှိနိုင်လစြည့် ြူလဘာင်တစ်ခုချြှတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့လောင်ေွက်မခင်းမဖင့် 
လငွျုံးလငွေင်းဘတ်င်္ျက်ြျား လစာင့်ကကည့်ထိန်းလကျာင်းမခင်းနှင့် မပန်ျည်သုံးသပ်မခင်းတို့တွင် စွြ်းလောင် 
နိုင်ေည် တိုးတက်ျာလစမခင်း၊ ျုပ်ငန်းစီြံကိန်းတစ်ခုချင်းအျိုက် အချက်အျက်ြျားကို ဘတ်င်္ျက်စီြံ 
ခန့်ခွဲသူြန်လနင်္ျာြျားက အချနိ်နှင့်တလမပးညီ လစာင့်ကကည့်သုံးသပ်နိုင်လစမခင်း၊ စီြံကိန်းတစ်ခုချင်းကိုလယဘု 
ယျအားမဖင့် ခခုံငုံ၍ျည်းလကာင်း၊ အနုျုံပဋိျုံအားမဖင့်ျည်းလကာင်း လျ့ျာေန်းစစ်မခင်းတို့ကို မဖစ်လစ 
ြည်မဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့လောင် ေွက်မခင်းကို စြတ်ဖုန်းနည်းပညာြျား အသုံးချ၍ လောင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ 
စီြံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာလေးဝန်ကကီးဌာနတွင်ျည်း ၎င်းနည်းပညာကို စြ်းသပ်လောင်ေွက်ျျက်ေှိလနပါသည်။

လဖာ်မပပါလောင်ေွက်ချက်က တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်ြျား၌ မပည်သူ့လေးောကဏ္ဍ ေင်းနှီးမြုပ်နှံြှုေိုင်ော
စီြံခန့်ခွဲြှုအားလကာင်းျာလစလေး အလစာပိုင်းလမချှြ်း ြျားကို အလထာက်အပံ့မဖစ်လစြည်မဖစ်ပါသည်။ 
ထို့အမပင် ပိုြိုရှုပ်လထွးသည့် သတင်းအချက်အျက်စနစ်ြျားနှင့် လပါင်းစပ်ချတိ်ေက်မခင်းြမပုြီ စီြံကိန်း 
အချက်အျက်စင်တာကို ကျင့်သားေလစေန်နှင့် ဒီဇိုင်းအလမပာင်းအျဲြျားလောင်ေွက်နိုင်ေန်အချနိ်ေလစ 
ြည်မဖစ်ပါသည်။ 

တိုင်းလဒသကကီး/ မပည်နယ် 
ြျား၌ အသုံးစေိတ်ြျား 
သုံးစွဲောတွင် ျိုအပ်ချက် 
ြျားနှင့် ပိုြို ချတိ်ေက် 
သုံးစွဲမခင်းမဖင့် အသုံးစေိတ် 
ြျား၏ ထိလောက်ြှုကို 
တိုးတက်လစနိုင်မခင်း။

သုံးစွဲနိုင်သည့်ဘတ်င်္ျက်နည်းပါးကာ ေုံးမဖတ်ချက်ြျားကို ခဲခဲယဉ်းယဉ်းချြှတ်ေသည့်အတွက် ေင်းနှီး 
မြှုပ်နှံြှုြျားလောင်ေွက်ောတွင် အြှန်တကယ်ျိုအပ်ချက်ြျားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားြှုြမပုပဲ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံ 
ြှုြျားကို လဒသတစ်ခုျုံးအတွက် နည်းနည်းနှင့်ကျဲကျဲ မဖန့်လဝသုံးစွဲေဟန်ေှိပါသည်။ အကန့်အသတ် 
ဘဏ္ဍာလေး ေင်းမြစ်ြျားကို ခွဲလဝသုံးစွဲောတွင် target ထားသုံးစွဲြှုကို အားလကာင်းလစမခင်းမဖင့် တိုင်းလဒသ 
ကကီး/မပည်နယ်အစိုးေြျားက အသုံးစေိတ်ြျား သုံးစွဲောတွင် ထိထိလောက်လောက် ေှိျာနိုင်လစြည်မဖစ်ပါ 
သည်။ တိုင်းလဒသကကီး၊ မပည်နယ်အစိုးေ ြျားအလနမဖင့် ၎င်းတို့၏ဘတ်င်္ျက်ြှ အသုံးစေိတ်ြျားသုံးစွဲောတွင် 
မြို့နယ်အျိုက် target ထား သုံးစွဲြှုြူဝါဒတစ်ေပ်ကို ပုံလဖာ်လောင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ လောင်ေွက်ော 
တွင် ဥပြာအားမဖင့် ရှုလထာင့်စုံေင်းေဲနွြ်းပါးြှုအညွန်းကိန်း Multi-Dimensional Deprivation Index-
MDI ကဲ့သို့လသာ လဒသအျိုက် ဖွံ့မဖိုးြှုညွှန်းကိန်းအချက်အျက်ြျားကို ပိုြို စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ 

မြို့နယ်အျိုက် အြျားေုံး 
သုံးစွဲနိုင်သည့် ဘတ်င်္ျက် 
ကို သတ်ြှတ်၍ ဘတ်င်္ျက် 
ျုပ်ငန်းစဉ် အလစာပိုင်း 
ကာျတွင် အသိလပးမခင်း။

တိုင်းလဒသကကီးြျားနှင့်မပည်နယ်ြျားက လအာက်လမခြှအထက်သို့တင်မပျာသည့် ေင်းနှီးမြုပ်နှံြှု ခန့်ြှန်း 
ချက်ြျား (အသုံးစေိတ်အေိုမပုျွှာြျား)နှင့် ဝန်ကကီးဌာနြျားကခန့်ြှန်း၍ အထက်ြှ လအာက်သို့ ချထား 
လပးသည့် ဘတ်င်္ျက်ခန့်ြှန်းချက်ြျားကကား ကွာဟြှုြှာ အလတာ်အတန်ကကီးြားပါသည်။ အကျ ိုးေက်အလန 
မဖင့် နင်းယှဉ်ျှေင် ျက်လတွ့ြကျလသာ၊ အကျ ိုးေျဒ်နည်းလသာ အေိုမပုျွှာြျားကို လေွးချယ်လောင်ေွက် 
ြိသည်ြျ ိုးျည်း ေှိနိုင်မပီး အားနည်းလနနှင့်မပီးမဖစ်သည့် ဦးစားလပး အသုံးစေိတ်ြျား လေွးချယ်မခင်းျုပ်ငန်း 
စဉ်နှင့် အကဲမဖတ်ြှုျုပ်ငန်းစဉ်အလပါ်တွင် ပို၍ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖစ်လစပါသည်။ မြို့နယ်အေင့် အသုံးစေိတ် 
ြျား target ထား သုံးစွဲမခင်းမဖင့် မြို့နယ်အျိုက် အမြင့်ေုံးသုံးနိုင်သည့် ဘတ်င်္ျက်လဘာင်ြျားထားေိှ၍ စီြံ 
ကိန်းလေးေွဲမခင်းျုပ်ငန်းစဉ်အလစာပိုင်းတွင် အသိလပးမခင်းကို လောင်ေွက်နိုင်ြည်မဖစ်ော မြို့နယ်အတွင်း 
စီြံကိန်းလေးေွဲမခင်းနှင့် ဦးစားလပးလေွးချယ်မခင်းတို့ကို ျွယ်ကူလစေန် ပံ့ပိုးနိုင်ြည် မဖစ်ပါသည်။

မပည်သူျူထုပါဝင်နိုင်ခွင့် 
ေှိလသာ (ျိုအပ်ပါက) 
ပဋိပက္ခအလမခအလနြျားကို 
တုံ့မပန်လမဖေှင်းလပးနိုင်လသာ 
အသုံးစေိတ် ဦးစားလပး 
သတ်ြှတ်မခင်း အစီအစဉ်ကို 
လေးေွဲကျင့်သုံးမခင်း။

လအာက်ပါအချက်ြျားကိုထည့်သွင်းစည်းစားသင့်သည်။ 
• စွြ်းလောင်ေည်မြှင့်တင်မခင်း - လကာင်းြွန်လသာ စီြံကိန်းလေွးချယ်စောစာေင်း တစ်ခုကိုလပးမပီး 

ေပ်ေွာ ျူထုြျားက ြည်သည့်စီြံကိန်းြျားအားအလကာင်အထည် လဖာ်ြည်ကို ေုံးမဖတ်ောတွင် ပါဝင် 
ခွင့်မပုမခင်း။

• အားျုံးပါဝင်လစမခင်း/မပည်သူျူထုပါဝင်လစနိုင်မခင်း - ျုပ်ငန်းြျားအားျုံးတွင် အပယ်ခံနှင့် အထိ 
ခိုက်ခံေျွယ်လသာ အုပ်စုြျား အထူးသမဖင့် အတိတ်တွင် ဖွံ့မဖိုးလေးအစီအစဉ်ြျားတွင် ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားြှုြျားြှ ချန်ျှပ်ထားခံေလသာသူြျား ပါဝင်လစလေးကို တက်ကကစွာလောင်ေွက်မခင်း။

• ယုံကကည်ြှု၊ ြလကျနပ်ြှုြျားအတွက် လမဖေှင်းသည့်နည်းျြ်း - စီြံကိန်းြျား လောင်ေွက်ောတွင် 
မပည်သူြျားက ြလကျနပ်ချက်ြျား လမဖေှင်းနိုင်လသာ ပွင့်ျင်းမြင်သာြှုေှိသည့် နည်ျြ်းတစ်ခု 
ေှိေန်ျိုပါသည်။ ထိုနည်းျြ်းကိုသုံး၍ မပည်သူြျားအလနမဖင့် ြိြိတို့၏ထင်မြင်ယူေချက်ြျား 
လဖာ်မပမခင်း၊ ြလကျနပ်ချက်ြျားကိုျည်း တိုင်တန်းနိုင်မခင်းတို့ကို လောင်ေွက်နိုင်ြည် မဖစ်သျို 
စီြံကိန်းြျား လေးေွဲောတွင်ျည်းလကာင်း၊ ဘတ်င်္ျက်စက်ဝန်းအတွင်းအမခားအေင့်ြျား 
(အလကာင်အထည်လဖာ်မခင်း၊ တင်ဒါလခါ်ယူမခင်းစသည့်) တွင် အမငင်းပွားြှုြျားကို လမဖေှင်းနိုင်ြည့် 
ြှေတလသာ ျုပ်ထုံးျုပ်နည်းြျားကို ေှိထားလစြည်မဖစ်ပါသည်။ 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

ဆွဲဒဆာင်မှုရှိဒသာ ဘဏ္ဍာဒငွဒောြ်ြံ့မှုစနစ်ြိုအဒပခပြု၍ မမို့ပြများ၌ ြိုယ်ြိုင်အခွန်ဝင်ဒငွ ြိုမိုဒြာြ်ခံ 
ကြဒစရန်အတွြ်လည်းဒြာင်း၊ ဘြ်စုံြါဝင်သည့် မမို့ပြတိုးတြ်မှုအဒပခအဒန ပဖစ်ေွန်းရန်အတွြ်လည်း 
ဒြာင်း မမို့ပြဆိုင်ရာရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုများြို ဟန်ချြ်ညီမှုရှိဒစရန် ဒဆာင်ရွြ်ရြါမည်။ 

 တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ဒောြ်ြံ့မှုြမာဏ သိသာစွာတိုးပမှင့်လာပခင်းပဖင့် စုစုဒြါင်းအစိုးရ အသုံးစရိတ်တွင် ၎င်း 
ဒောြ်ြံ့မှု၏ြါဝင်မှုအချ ိုးအစားလည်း တိုးပမှင့်လာမည်ပဖစ်ြါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့်၌ စုစုလပါင်း ေေှိနိုင်လသာ 
အေင်းအမြစ်ြျားသည် ၂၀၁၂/၁၃ ြှစ၍ ၂၀၁၇/၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ်ပျြ်းြှေ ၂၄ ောခိုင်နှုန်းမဖင့်တိုးတက်ျျက် 
ေှိမပီး တန်ဖိုးသင့်တွက်ချက်ထားသည့် ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး (nominal term) အေ သုံးေ တိုးမြင့်ျာပါသည်။ ယင်းကာျ 
အတွင်း၌ပင် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ေိုင်ော လထာက်ပံ့ြှုသည် ၂၀၁၂/၁၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် စုစုလပါင်းမပည်တွင်းထုတ်
ကုန်တန်ဖိုး၏ ၁.၇ ောခိုင်နှုန်း ေှိောြှ ၂၀၁၇/၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် ၂.၉ ောခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြင့်ခဲ့ပါသည်။

 ပြည်ဒောင်စု၏ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာဒောြ်ြံ့ဒငွ၊ အေူးသပဖင့် ပြည်ဒောင်စုမှအဒေွဒေွလွှဲဒပြာင်း 
ဒောြ်ြံ့ဒငွသည် အစိုးရအုြ်ချုြ်ဒရးအဆင့်ဆင့်အကြား၌လည်းဒြာင်း၊ တူညီဒသာအုြ်ချုြ်ဒရးအဆင့်အကြား၌လည်း
ဒြာင်း ဘဏ္ဍာရန်ြုံဒငွမညီမှေပခင်းြို ေိန်းညှိဒြးရန် အဓိြအချြ်ပဖစ်ြါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အြျားစုသည် 
၎င်းတို့ ဘဏ္ဍာေန်ပုံလငွအတွက် မပည်လထာင်စု၏လထာက်ပံ့လငွအလပါ် အဓိကြှီခိုလနကကေပါသည်။ သို့လသာ် ပခင်းချက်အလနမဖင့် 
ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီးနှင့် ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီးတို့သည် မပည်လထာင်စုြှ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအတွက် ခွဲလဝလပး 
သည့် အခွန်ဘဏ္ဍာလဝစုနှင့် ကိုယ်ပိုင်အခွန်ဘဏ္ဍာလငွကို အဓိက အြှီမပုကကပါသည်။ ၂၀၁၅/၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်ြှစ၍ အစိုးေ 
အုပ်ချုပ်လေး အေင့်ေင့်အကကား ဘဏ္ဍာလငွခွဲလဝသည့် နည်းျြ်း သုံးြျ ိုးေှိပါသည်။ ၁) မပည်လထာင်စုြှအလထွလထွျွှဲလမပာင်း
လထာက်ပံ့လငွ ၂) အခွန်လဝစု နှင့် ၃) မပည်လထာင်စုျွှတ်လတာ်ေိုင်ောဖွံ့မဖိုးလေး ေန်ပုံလငွဥပလဒအေလပးသည့် ြဲေန္ဒနယ်ဖွံ့မဖိုးလေး 
လထာက်ပံ့လငွ တို့မဖစ်ပါသည်။ ယခင်က လထာက်ပံ့လငွစနစ်သည် အစိတ်အပိုင်းြျားစွာအလပါ် အလမခခံထားမပီး ပြာဏအားမဖင့်
ျည်းပို၍နည်းပါးပါသည်။ ၂၀၁၇/၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် မပည်လထာင်စုြှ လထာက်ပံ့လငွသည် စုစုလပါင်းလထာက်ပံ့လငွ၏ ၈၇ 
ောခိုင်နှုန်းေှိမပီး လထာက်ပံ့ြှုသုံးြျ ိုးအနက် အလေးကကီးေုံးမဖစ်ပါသည်။ ျွန်ခဲ့လသာ လျးနှစ်တာကာျအတွင်း မပည်လထာင်စုြှ 
လထာက်ပံ့ြှုြျားသည် တစ်သြတ်တည်းေှိခဲ့မပီး ၂၀၁၂/၁၃ ြှ ၂၀၁၇/၂၀၁၈ ခု၊ဘဏ္ဍာလေးနှစ် အကကား ၃ ောခိုင်နှုန်းြှ ၉ ောခိုင်နှုန်း 
အထိ တိုးမြင့်ျာခဲ့ပါသည်။ ျွန်ခဲ့လသာ ၅ နှစ်တာကာျအတွင်း မပည်နယ်ြျားအတွက် လထာက်ပံ့ြှုပိုြိုတိုးမြှင့်လပးခဲ့ပါ 
သည်။ ၂၀၁၇/၁၈ ခု ဘဏ္ဍာလေးနှစ်၌ မပည်နယ်ြျား၏ တစ်ဦးကျလထာက်ပံ့လငွေေှိြှု (၅၆,၂၇၆ ကျပ်) သည် တိုင်းလဒသကကီးြျား 
(၂၆,၅၅၁ ကျပ်) ထက် နှစ်ေ ပိုြိုြျားမပားခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၂/၁၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာဒရးနှစ်မှ စတင်အဒြာင်အေည်ဒဖာ်ဒဆာင်ရွြ်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဆိုင်ရာဒောြ်ြံ့ဒငွ 
စနစ်သည် ြွင့်လင်းပမင်သာမှု၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွြ်ဆနိုင်မှု၊ ေိဒရာြ်မှုနှင့် ြတ်သြ်၍ ြိုမိုတိုးတြ်ဒြာင်းမွန်လာခဲ့ြါ 
သည်။ ယခင်က တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအား ေန်ပုံလငွလထာက်ပံ့လပးောတွင် ဘဏ္ဍာလေးျိုလငွမပြှုအတွက် ေန်ပုံလငွ 
မဖည့်ေည်းလပးသည့် နည်းျြ်းအလပါ်အလမခခံခဲ့မပီး လနာက်ပိုင်းတွင် စည်းြျဉ်းနည်းျြ်းြျားအလပါ် အလမခခံထားသည့် 
ကာျျတ်ဘဏ္ဍာလေးြူလဘာင်နည်းကို ကြ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့၏ ကူညီပံ့ပိုးြှုမဖင့် စတင်လောင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/
မပည်နယ်ြျားအကကား ဘဏ္ဍာလငွခွဲလဝောတွင် အသုံးစေိတ်လဘာင်သတ်ြှတ်၍ ညွှန်းကိန်းြျားကိုအလမခမပုတွက်ချက်ထား
သည့်နည်းျြ်းကို အသုံးမပုခဲ့ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအကကား လထာက်ပံ့လငွေေှိြှု ြှေတလစေန်အတွက် ဖွံ့မဖိုး 
လေးေိုင်ောျိုအပ်ချက်ြျား၊ ဘဏ္ဍာလငွေေှိြှုေိုင်ော အဟန့်အတားြျားနှင့် စပ်ျျဉ်းသည့် ညွှန်းကိန်းလမခာက်ခုကို အလမခမပု 
တွက်ချက်၍ လထာက်ပံ့လငွသတ်ြှတ်လပးသည့်နည်းျြ်းကို စတင်လောင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ လထာက်ပံ့လငွေိုင်ော ြည်သည့် 
နည်းျြ်းြေို ေန်းစစ်သုံးသပ်ြှုြျားမပုျုပ်ေန် ျိုအပ်ပါသည်။ 

 တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာဒောြ်ြံ့မှုစနစ်ြို အဒြာင်အေည်ဒဖာ် ဒဆာင်ရွြ်ရာတွင် ခြ်ခဲမှုများရှိဒနဆဲပဖစ်ြါ 
သည်။ လထာက်ပံ့ြှုေိုင်ော စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့်ပတ်သက်၍ ေသုံးြှန်းလမခလငွစာေင်းဦးစီးဌာန နှင့် မပည်တွင်းအခွန်ြျား ဦးစီးဌာနတို့က 
လောင်ေွက်ကကပါသည်။ အလကာင်အထည်လဖာ်လောင်ေွက်ြှုနှင့် ပတ်သက်၍ စီြံခန့်ခွဲြှုေိုင်ော တာဝန်ခံဌာနြျားအကကား 
ပူးလပါင်းလောင်ေွက်ြှုေှိကကလသာ်ျည်း ယင်းကဲ့သို့ ဌာနနှစ်ခုက စီြံခန့်ခွဲလောင်ေွက်လသာလကကာင့် ဘဏ္ဍာလေးနှစ်အတွင်း 
လေှာင်တခင်လမပာင်းျဲြှုြျားနှင့် မပည်လထာင်စုြှအလထွလထွျွှဲလမပာင်း လထာက်ပံ့လငွေိုင်ော လမပာင်းျဲြှုြျား မဖစ်လပါ်နိုင်မပီး 
ခန့်ြှန်းလမခစာေင်းတွက်ချက်ောတွင် အားနည်းလစလသာလကကာင့် ကကိုတင်ခန့်ြှန်းနိုင်စွြ်းနှင့် ပွင့်ျင်းမြင်သာြှုတို့ ကျေင်းျာ 
ပါသည်။
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

 ပြည်ဒောင်စုမှအဒေွဒေွလွှဲဒပြာင်းဒောြ်ြံ့ဒငွ တိုးတြ်မှုနှုန်း ဒလျာ့ြျလျြ်ရှိြါသည်။ စုစုလပါင်း ျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့ 
လငွပြာဏသည် မပည်လထာင်စု၏အေအသုံးခန့်ြှန်းလမခလငွစာေင်းအလပါ် ြူတည်ပါသည်။ နှစ်စဉ်အေအသုံးခန့်ြှန်းလမခလငွ 
စာေင်းတွင် ျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့လငွပြာဏကို ထည့်သွင်းလေးေွဲေပါသည်။ အကျ ိုးေက်အလနနှင့် မပည်လထာင်စုဘဏ္ဍာလငွ 
ကန့်သတ်ြှုြျား၊ အထူးသမဖင့် ဝင်လငွခွန်ေေှိြှုနည်းပါးမခင်းလကကာင့် ၂၀၁၃/၁၄ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်ြှစတင်၍ လထာက်ပံ့လငွ 
ပြာဏအလပါ် အကျ ိုးသက်လောက်ြှုြျား ေှိပါသည်။ ၂၀၁၇/၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားထံသို့ 
မပည်လထာင်စုြှ ျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့လငွပြာဏသည် မပည်လထာင်စု၏ပညာလေးအသုံးစေိတ်နီးပါးေှိခဲ့မပီး စိုက်ပျ ိုးလေးနှင့် 
ကျန်းြာလေးကဏ္ဍ အသုံးစေိတ် ထက်ပိုြိုမြင့်ြားခဲ့ပါသည်။

 ပြည်ဒောင်စုမှအဒေွဒေွလွှဲဒပြာင်းဒောြ်ြံ့ဒငွ တွြ်ချြ်မှုြုံဒသနည်းသည် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအကြား ညီမှေမှု 
အဒြါ် အနည်းငယ်သာ အြျ ိုးသြ်ဒရာြ်မှုရှိြါသည်။ အေိုပါ ပုံလသနည်းသည် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအတွက် 
လထာက်ပံ့လငွ စုစုလပါင်းပြာဏပိုြိုတိုးြျားျာသည့်အလပါ် ြူတည်၍ အနည်းေုံးအလနနှင့် ယခင်ဘဏ္ဍာလေးနှစ်ထက်ြနည်းပါး 
ဘဲေေှိကကလစေန် လသချာြှုေှိလစေြည် မဖစ်သည်။ မပည်လထာင်စုြှ အလထွလထွျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့လငွ၏ ၆ ောခိုင်နှုန်းခန့်ကိုသာ 
ပုံလသနည်းတွက်ချက်ြှုမဖင့် ခွဲလဝသတ်ြှတ်ပါသည်။ 

 ပြည်ဒောင်စုမှ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များေံသို့ လွှဲဒပြာင်းဒြးသည့် အခွန်ဒဝစုတွြ်ချြ်နည်းသည် အခွန်ရဒငွအဒြါ် 
အဒပခခံမြီး တိုးတြ်မှုရင်းပမစ်များအတွြ် ပြန်လည်ရင်းနှီးပမှုြ်နှံရာတွင် အဒရးကြီးသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ 
မပည်တွင်းအခွန်ြျားဦးစီးဌာနက လကာက်ခံလသာ အခွန်လျးြျ ိုးမဖစ်သည့် တစ်ဦးချင်းအလပါ်လကာက်ခံသည့်ဝင်လငွခွန်၊ 
ကုန်သွယ်ျုပ်ငန်းခွန်၊ အထူးကုန်စည်ခွန် နှင့် တံေိပ်လခါင်းခွန် တို့ကို လကာက်ခံသည့် တညလ်နောလပါ်အလမခခံ၍ တိုင်းလဒသကကီး/ 
မပည်နယ်ြျားအား လဝစုခွဲလဝလပးပါသည်။ ထို့လကကာင့် စက်ြှုျုပ်ငန်းြျား နှင့် စီးပွားလေးေုံချက်မဖစ်သည့် ေန်ကုန်တိုင်းလဒသ 
ကကီးသည် ၂၀၁၇/၁၈ ခု၊ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် အခွန်လဝစု၏ ၅၆ ောခိုင်နှုန်းေေှိခဲ့ပါသည်။ တွက်ချက်ြှုနည်းျြ်းတွင် ချနိ်ညှိြှုြျား 
မပုျုပ်ခဲ့မခင်းလကကာင့် လျျာ့နည်းသွားလသာ်ျည်း ၂၀၁၆/၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်၌ ၈၇ ောခိုင်နှုန်းေှိခဲ့သည့် အလမခအလနကဲ့သို့ပင် 
အခွန်လဝစုေေှိြှု ောခိုင်နှုန်းမြင့်ြားျျက်ေှိပါသည်။

 ဒယဘုယျအားပဖင့် ပြည်ဒောင်စု၏လွှဲဒပြာင်းဒောြ်ြံ့ဒငွစနစ်သည် ြိုယ်ြိုင်အခွန်ဒြာြ်ခံမှုအတွြ် ဆွဲဒဆာင်မှုမရှိ 
ဒကြာင်း ဒတွ့ရှိရြါသည်။ တွက်ချက်ြှုနည်းျြ်းအေ မပည်လထာင်စု၏ အလထွလထွ ျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့လငွ ခွဲလဝြှုနှင့် ကိုယ်ပိုင် 
အခွန်လကာက်ခံြှုတို့ အနည်းငယ်သာ ေက်စပ်ြှုေှိပါသည်။ ဥပြာ - တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားသည် အခွန်အလမခနှင့် 
အခွန်နှုန်းထားြျားကို သတ်ြှတ်နိုင်ခွင့်ြေှိမခင်း သို့ြဟုတ် ၎င်းတို့အား ခွဲလဝလပးျျက်ေှိသည့် အခွန်လဝစုအြျ ိုးအစားြျားနှင့် 
ပတ်သက်၍ အခွန်လကာက်ခံပိုင်ခွင့် ြေှိမခင်း။ ဤအခွန်လဝစုခွဲလဝြှုစနစ်သည် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျား၏ ျုပ်ပိုင်ခွင့် 
ြျားကို ကန့်သတ်ထားမပီး အခွန်မပုမပင်လမပာင်းျဲြှုအတွက် ေွဲလောင်ြှုြေှိသည့် စနစ်မဖစ်ပါသည်။

 ရန်ြုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တဒလးတိုင်းဒေသကြီးတို့၌ ြိုယ်ြိုင်ဘဏ္ဍာဒငွ ရရှိမှုသည် အပခားတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် 
များေြ် ြို၍ခိုင်မာအားဒြာင်းြါသည်။ ၂၀၁၇/၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ် ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီး၌ ကိုယ်ပိုင်အခွန်လကာက်ခံ 
ေေှိြှုသည် စုစုလပါင်းဘဏ္ဍာေန်ပုံလငွ၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းေှိခဲ့မပီး ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီး၌ ၅၄ ောခိုင်နှုန်းေှိခဲ့ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၌ 
ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီးတစ်ခုတည်းသာျှေင် ၂၀၁၂/၁၃ ြှ ၂၀၁၇/၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်အကကား ကိုယ်ပိုင်အခွန်ဝင်လငွနှင့် 
အမခားဝင်လငွြျား ေေှိြှု ခိုင်ြာအားလကာင်းခဲ့ပါသည်။ ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီးနှင့် ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီးတို့၏ လငွျုံးလငွေင်း 
ေလငွ နှင့် လကကးမြီေိုင်ောေလငွြျား သုံးစွဲြှုပုံစံသည်ျည်း အမခားတိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားနှင့်ြတူပါ။ 

 တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၏ ြိုယ်ြိုင်ရဒငွသည် နည်းြါး၍ လုံဒလာြ်မှုမရှိဒကြာင်း ဒတွ့ရှိရြါသည်။ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာလငွ 
ေေှိြှု တိုးတက်ြှုနှုန်းသည် ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီး နှင့် ြန္တလျးတိုင်းလဒသကကီးြှျွဲ၍ အမခားတိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ် 
ြျားတွင် နည်းပါးျျက်ေှိပါသည်။ အခွန်လကာက်ခံြှုေိုင်ော ျုပ်ပိုင်ခွင့်အနည်းငယ်သာေှိသည့် တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ် 
ြျားသည် အဓိကအားမဖင့် ပစ္စည်းခွန်နှင့် ဘီးခွန်ြျားြှ အခွန်ဝင်လငွေေှိကကပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေြျားသည် 
အခအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် အမခားေလငွြျားအလပါ် အဓိကအြှီမပုလနေပါသည်။ မြို့မပြျားတွင် လမြလစျးနှုန်းြျားကို ထိလောက်စွာ 
ြသတ်ြှတ်နိုင်လသာလကကာင့် မြို့ကကီးအြျားစု အထူးသမဖင့် ေန်ကုန်မြို့တွင် လမြခွန်ေေှိြှုသည် ေနိုင်လမခေှိသည်ထက် ပို၍ 
နည်းပါးလကကာင်း လတွ့ေှိေပါသည်။
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

 ြိုယ်ြိုင်အခွန်ဘဏ္ဍာရဒငွြို ဆွဲဒဆာင်မှုရှိဒသာနည်းလမ်းများပဖင့် ြိုမိုရရှိဒစရန် ဒဆာင်ရွြ်စဉ် လွှဲဒပြာင်းဒောြ်ြံ့ဒငွစနစ် 
နှင့် မှေတမှုြိုအဒပခခံ၍ ဒောြ်ြံ့ဒငွခွဲဒဝဒြးသည့်စနစ်တို့ြို ခိုင်မာအားဒြာင်းဒစရန် ဒဆာင်ရွြ်ပခင်းသည် တိုင်းဒေသ 
ကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ရင်းပမစ်များမှေတစွာခွဲဒဝမှု ြိုြိုမိုဒြာင်းမွန်ဒစသည့် အဓိြအချြ်ပဖစ်ြါသည်။ ြူဝါဒြျားမဖင့် 
အထက်လဖာ်မပပါ စိန်လခါ်ြှုြျားကို လမဖေှင်းနိုင်ပါြည်။ မပည်သူ့အသုံးစေိတ်မပန်ျည်သုံးသပ်မခင်းသည် ချြှတ်ထားလသာ 
ြူဝါဒြျား၏ အကျ ိုးသက်လောက်ြှုကို ေန်းစစ်လသာျုပ်ငန်းစဉ် မဖစ်ပါသည်။ မဖစ်နိုင်လမခြျားကို အလမခခံ၍ ပုံလဖာ်ထားလသာ 
ြူဝါဒြျားအနက်တစ်ခုြှာ လမြလနောအသစ်ြျား၌ မဖစ်လပါ်ျာသည့် ဖွံ့မဖိုးြှုြျားလကကာင့် မြို့လတာ်စည်ပင်သာယာလေးလကာ်ြ
တီအလနနှင့် ျက်ေှိစုစုလပါင်းပစ္စည်းခွန်ေလငွထက် ၆၀ ောခိုင်နှုန်း ပိုြိုေေှိြည်မဖစ်လကကာင်း လဖာ်မပထားပါသည်။ ေန်ကုန်မြို့၏ 
ချြ်းသာကကယ်ဝေုံးမြို့နယ်ြျား ပစ္စည်းခွန်နှုန်းထားြျားကို သင့်လျျာ်သကဲ့သို့ မပန်ျည်မပင်ေင်သတ်ြှတ်ပါက ျက်ေှိ 
စုစုလပါင်းပစ္စည်းခွန်ေလငွထက် ၄၃ ောခိုင်နှုန်းပိုြိုေေှိနိုင်ပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီးနှင့် မပည်နယ်ြျားအား ြလေှေ့လမပာင်းနိုင်လသာ 
အခွန်အလမခခံြျား (ဥပြာ - စားလသာက်ေိုင်ြျားထံြှ လကာက်ယူသည့် ကုန်သွယ်ျုပ်ငန်းခွန်)တွင် ျက်ေှိသတ်ြှတ်ထား 
သည့် အခွန်နှုန်းထားအလပါ်တွင် အပိုလောင်းောခိုင်းနှုန်း ထပ်ေင့်၍ လပါင်းမဖည့်နိုင်သည့် ျုပ်ပိုင်ခွင့်လပးမခင်းမဖင့် ျက်ေှိအခွန် 
ပြာဏထက် လဒါ်ျာ ၁.၂ သန်းပိုြို ေေှိနိုင်ပါသည်။ ညင်သာစွာလမပာင်းျဲေန်ျိုအပ်သည့် မပည်လထာင်စု၏အလထွလထွ 
ျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့လငွနှင့် စပ်ျျဉ်း၍ တွက်ချက်ြှုြျားကိုပိုြိုအသုံးမပုမခင်း၊ အစိုးေအုပ်ချုပ်လေးအေင့်ေင့်အကကား ဘဏ္ဍာလငွ 
ခွဲလဝြည့် ပြာဏအလကကာင်း လေွးလနွးမခင်းတို့အတွက် ြူဝါဒြျားကို ပုံလဖာ်သည့်နည်းျြ်းမဖင့် အကကံမပုတင်မပထားပါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျား၏ ဘဏ္ဍာလေးစနစ် ပိုြိုခိုင်ြာအားလကာင်းလစမခင်း၊ နိုင်ငံလတာ် 
အစိုးေက ဦးတည်လောင်ေွက်လနသည့် မြို့မပဖွံ့မဖိုးလေး၌ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံမခင်းနှင့် ဘက်စုံပါဝင်ြှုေှိလစမခင်းတို့ကို 
အလထာက်အကူမပုနိုင်ြည့် အကကံမပုတင်မပချက်ြျား

 
အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

သာတူညီြှေြှုေှိလစလေးကို 
မြှင့်တင်မခင်း။

ကာျတို - တွက်ချက်ြှုကို အလမခခံ၍ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအား ျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့ေန် 
ျျာထားချက်ကို ျက်ေှိသတ်ြှတ်ထားသည့် ၆ ောခိုင်နှုန်းြှ ညင်သာစွာ အေင့်ေင့်တိုးမြှင့်လပးမခင်း။ 
တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျား နှင့် ညှိနင်းလေွးလနွး၍ ၎င်းတို့ထံြှ အကကံမပုချက်ြျားအလပါ်အလမခခံ၍ 
တွက်ချက်ြှုနည်းျြ်းကို လမပာင်းျဲသတ်ြှတ်မခင်း။

ကာျျတ် - တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအတွက် လထာက်ပံ့လငွပြာဏနှင့် လထာက်ပံ့လငွခွဲလဝြှု 
အတွက် တွက်ချက်ြှုနည်းျြ်း တို့ကို သတ်ြှတ်ောတွင် မပည်လထာင်စုနှင့် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျား 
အတူတကွ ပုံြှန်လေွးလနွးပွဲြျားမပုျုပ်မခင်း။

ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီး 
နှင့် ြန္တလျးတိုင်းလဒသ 
ကကီးြျား၌ အခွန်ဘဏ္ဍာ 
ဝင်လငွတိုးမြှင့်ျာလစေန် 
အခွန်လကာက်ခံြှုနှင့် 
စပ်ျျဉ်း၍ ျုပ်ပိုင်ခွင့် 
ပိုြိုလပးမခင်းနှင့် ေွဲလောင်ြှု 
ေှိလသာ အခွန်လကာက်ခံြှု 
စနစ်ကို သတ်ြှတ်မခင်း။

ကာျတို - တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအား ြလေှေ့လမပာင်းနိုင်လသာ အခွန်အလမခြျားအလပါ်တွင် 
ောခိုင်နှုန်း ထပ်ြံလပါင်းနိုင်သည့် ျုပ်ပိုင်ခွင့်လပး၍ အပိုလောင်းေေှိသည့် အခွန်ပြာဏကို ၎င်းတို့အား 
ေေှိလစမခင်း။

ကာျျတ် - တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအား ြလေှေ့လမပာင်းနိုင်လသာ အခွန်အလမခြျားကို ထပ်ြံချဲ့ထွင် 
ခွင့်လပးမခင်း နှင့် ပိုြိုေေှိျာသည့် အခွန်ပြာဏကို ခွဲလဝလပးမခင်း။

ကာျေှည် - ြလေှေ့လမပာင်းနိုင်လသာ အခွန်အလမခခံအတွက် အခွန်လကာက်ခံြှုျုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တိုင်းလဒသ 
ကကီး/မပည်နယ်အေင့်သို့ တစ်ေင့်ချင်း အပ်နှင်းလပးမခင်း။

ကိုယ်ပိုင်အခွန် ဝင်လငွ 
အတွက် အခွန်လကာက်ခံ 
ြှုကို ပိုြိုလကာင်းြွန်စွာ 
လောင်ေွက်မခင်း။

ကာျတို - တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားက လကာက်ယူနိုင်ြည့် အမခားအခွန်အခြျားကို အကျ ိုး 
အလကကာင်းေီလျျာ်စွာမဖင့် စာေင်းမပုစုေန်။

ကာျတိုြှကာျျတ်အထိ - ပစ္စည်းခွန်လကာက်ခံြှု ပိုြိုကျယ်မပန့်ျာေန်၊ အထူးသမဖင့် တန်ဖိုး 
သတ်ြှတ်ြှုနှင့် ျွှြ်းခခုံြှုတို့ကို တိုးမြှင့်ေန်အတွက် ြူဝါဒြျားသတ်ြှတ်မခင်း။

ကာျေှည် - လမြလပါ်၌ မဖစ်ထွန်းျာလသာဖွံ့မဖိုးြှုအလပါ် လကာက်ခံသည့် အခွန်အခစနစ်ကို စတင်မခင်း။
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

အစိုးေအုပ်ချုပ်လေး 
အေင့်ေင့်အကကား 
ဘဏ္ဍာလငွ လထာက်ပံ့ြှု 
ျုပ်ငန်းစဉ်ြျားကို 
ပိုြိုလကာင်းြွန်စွာ 
လောင်ေွက်မခင်း။

ကာျတို - တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအတွက် မပည်လထာင်စု၏ျွှဲလမပာင်းလထာက်ပံ့လငွပြာဏကို 
သတ်ြှတ်ောတွင် ေသုံးြှန်းလမခလငွစာေင်းဦးစီးဌာန နှင့် မပည်တွင်းအခွန်ြျားဦးစီးဌာန၏ သက်ေိုင်ော 
ဌာနခွဲြျားအကကား ပူးလပါင်းလောင်ေွက်ြှု ပိုြိုလကာင်းြွန်လစမခင်း။

ကာျတို ြှ ကာျျတ် - ဘဏ္ဍာလေးနှစ် အစပိုင်း၌ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအတွက် ျွှဲလမပာင်း 
လထာက်ပံ့လငွပြာဏအလပါ် အာြခံြှုေှိလစေန် ချနိ်ညှိနိုင်ြည့် ေန်ပုံလငွ ထားေှိမခင်း။

ကာျတိုနှင့် ကာျျတ် 
အထိ တိုင်းလဒသကကီး/ 
မပည်နယ်အေင့်ြှ 
တိုက်ရိုက်လချးလငွ ေယူမခင်း 
ကို လေှာင်ေှားမခင်း။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ျက်ေှိအလမခအလန၌ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားသည် လကကးမြီနှင့် ပတ်သက်၍ 
စီြံခန့်ခွဲောတွင်ျည်းလကာင်း၊ မပန်ျည်လပးေပ်ောတွင်ျည်းလကာင်း စွြ်းလောင်နိုင်စွြ်းအား 
အမပည့်အဝြေှိလသးလသာလကကာင့် ၎င်းတို့ြှ လချးလငွတိုက်ရိုက် ေယူမခင်း ြမပုျုပ်သင့်ပါ။ အစိုးေ 
လကကးမြီလစျးကွက်သည် အစမပုသည့် အလမခအလနတွင်သာ ေှိလနပါသည်။ အစိုးေလငွတိုက်စာချုပ်ြျားကို 
၂၀၁၆ ခုနှစ်၌စတင် ထုတ်လဝခဲ့မပီး လေေှည်အတွက်လကကးမြီေိုင်ော ယန္တေားြျား ြေှိလသးပါ။ ၂၀၁၇ 
ခုနှစ် အစိုးေအသုံးစေိတ်မပန်ျည်သုံးသပ်ြှု အစီေင်ခံစာတွင် မြန်ြာနိုင်ငံသည် လကကးမြီစီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် 
ပတ်သက်၍ စွြ်းလောင်နိုင်အား အမပည့်အဝြေှိလသးလကကာင်း၊ လကကးမြီစီြံခန့်ခွဲြှုအတွက် ဌာနကို ၂၀၁၅ 
ခုနှစ်၌ ဖွဲ့စည်းခဲ့လကကာင်း လဖာ်မပထားပါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့်၌ အေိုပါျုပ်ငန်းစဉ် 
ြေှိလသးပါ။ ထို့လကကာင့် တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်ြျားအတွက် လကကးမြီနှင့်ပတ်သက်သည့် လေေှည် 
တည်တံ့နိုင်လမခနည်းပါးမပီး စေိတ်နှင့် ေုံးရှုံးနိုင်လမခတို့ကိုျည်း ထိလောက်စွာချနိ်ေနိုင်ြည် ြဟုတ်ပါ။

အစိုင်အခဲစွန့်ြစ်ြစ�ည်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် မပဖစ်မဒန အဒရးြါသည့် မမို့ပြစည်ြင်သာယာဒရး ဝန်ဒဆာင်မှု 
တစ်ခုပဖစ်မြီး လြ်ရှိအဒပခအဒနတွင် ယင်းြဏ္ဍသည် သဘာဝြတ်ဝန်းြျင်ဆိုင်ရာ ဒရရှည်တည်တံ့မှု မရှိဘဲ 
လုြ်ငန်းစဉ်များအတွြ်လည်း ရန်ြုံဒငွြံ့ြိုးမှု မရှိဒသးြါ။

 အစိုင်အခဲစွန့်ြစ်ြစ�ည်းစီမံခန့်ခွဲမှု (SWM) သည် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများြ စည်ြင်သာယာဒရးအဖွဲ့များမှ 
တစ်ဆင့် အပြည့်အဝ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်လုြ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ ထို့အမပင် ယင်းဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်းသည် စည်ပင် 
သာယာလေးအဖွဲ့ြျား၏ တာဝန်မဖစ်သည်ဟု မပည်သူြျားက သတ်ြှတ်ထားကကပါသည်။ ဝင်လငွအျယ်အျတ်နှင့် ဝင်လငွ 
နည်းနိုင်ငံြျားတွင် အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲြျားေှိမပီး ရုန်းကန်လောင်ေွက်လနေေဲမဖစ် 
ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံသည်ျည်း အျားတူပင်မဖစ်ပါသည်။ အြက်ပြာဏ ပိုြိုြျားမပားျာမပီး ၎င်းအြက်ြျားတွင် ပါဝင် 
သည့်ပစ္စည်းြျားျည်း လမပာင်းျဲျာလသာလကကာင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုကို ထိလောက်စွာလောင်ေွက်နိုင်ေန် ခက်ခဲြှုြျား 
ေှိပါသည်။ 

 ပမန်မာနိုင်ငံ၏ မမို့ပြဒေသများမှ စွန့်ေုတ်ဒသာ စွန့်ြစ်ြစ�ည်းြမာဏ ပမင့်မားလာြါသည်။ သို့လသာ် ျက်ေှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း
သိြ်းေည်းမခင်းဝန်လောင်ြှုြျား၏ လောင်ေွက်နိုင်ြှု မြို့မပျူဦးလေအနည်းငယ်ကိုသာ ျွှြ်းခခုံနိုင်ပါသည်။ ေန်ကုန်မြို့၌ 
လန့စဉ်ခန့်ြှန်းလမခ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၂,၂၁၇ တန်ခန့် သို့ြဟုတ် တစ်နှစ်ျှေင် ၈၀၉,၀၀၀ တန်ခန့် နှင့် ြန္တလျးမြို့တွင် လန့စဉ် 
၁,၀၀၀ တန်ခန့် သို့ြဟုတ် တစ်နှစ်ျှေင် ၃၆၅,၀၀၀ တန်ခန့် သိြ်းေည်းလနေပါသည်။ မြို့မပလနထိုင်သူတစ်ဦးြှ တစ်လန့ျှေင် 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၀.၈ ကီျိုင်္ေြ်ခန့် စွန့်ထုတ်လန ပါသည်။ ျက်ေှိအေင်းအမြစ်ြျားအေ ေန်ကုန်မြို့တွင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား၏ ၅၉ 
ြှ ၇၉ ောခိုင်နှုန်းအထိ၊ ြန္တလျးမြို့တွင် ၈၀ ောခိုင်နှုန်းခန့်ကို သိြ်းေည်းနိုင်လကကာင်း လတွ့ေှိေပါသည်။ ယင်းအလမခအလနအလပါ် 
ြူတည်၍ ြသိြ်းေည်းနိုင်လသးသည့် အြက်ပြာဏကကီးြားေဲမဖစ်လကကာင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

 မမို့အများစု၌ SWM သည် ပြည်သူ့ဝန်ဒဆာင်မှုလုြ်ငန်းပဖစ်၍ ြုန်ြျစရိတ်မှာလည်း နည်းြါးဆဲပဖစ်ြါသည်။ အြက်သိြ်း 
ေည်းမခင်းကို အမပည့်အဝျွှြ်းခခုံနိုင်မခင်းြေှိလသာလကကာင့်ျည်းလကာင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိြ်းြှုြေှိလသာလကကာင့် 
ျည်းလကာင်း ပျြ်းြှေတစ်ယူနစ်အတွက် စေိတ်နည်းပါးမခင်းမဖစ်ပါသည်။ ေှြ်းမပည်နယ်၏မြို့လတာ် လတာင်ကကီးမြို့တွင် 
အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိြ်းေည်းမခင်းအြျားစုကို ပုင်္္ဂျိကျုပ်ငန်းသို့ ျွှဲလမပာင်းလောင်ေွက်ြှု ြစတင်ြီ ၂၀၁၅ နှစ်အထိ 
ယင်းျုပ်ငန်းကို မပည်သူ့ဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်းအမဖစ် လောင်ေွက်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းြျားမဖင့် နင်းယှဉ်ျှေင် မြန်ြာ 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

နိုင်ငံ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိြ်းေည်းမခင်းကုန်ကျစေိတ်သည် နည်းပါးပါသည်။ နည်းပညာပိုင်းထိလောက်စွာလောင်ေွက်နိုင်ြှုနှင့် 
ပတ်သက်၍ တိုင်းတာမခင်းထက် ကုန်ကျစေိတ်နည်းပါးမခင်းလကကာင့် ဝန်လောင်ြှုကို အမပည့်အဝလောင်ေွက်နိုင်မခင်း ြေှိဘဲ 
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုျည်း ထိန်းသိြ်းနိုင်မခင်း ြေှိပါ။ ဥပြာ - အြက်ြျားသိပ်သည်းသွားလစေန် လောင်ေွက်မခင်း၊ လမြ
ကကီးတွင်းသို့စိြ့်ဝင်သွားြည့် ဓာတ်လငွ့ြျားကို သိုလျှာင်မခင်း၊ စွန့်ပစ်လနောြှ ထွက်ေှိျာသည့် အညစ်အလကကးအေည်ြျားကို 
သန့်စင်မခင်း သို့ြဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ေိုင်ော လစာင့်ကကည့်ထိန်းသိြ်းြှုကို ပုံြှန်လောင်ေွက်မခင်း။ 

 ြုန်ြျစရိတ်နည်းြါးသည့်တိုင် ဝန်ဒဆာင်ခရဒငွနည်းြါးဒသာဒကြာင့် လုြ်ငန်းဒဆာင်ရွြ်မှုအတွြ် ြုန်ြျစရိတ် 
လုံဒလာြ်မှု မရှိြါ။ ယင်းအလမခအလနလကကာင့် အနာင်္တ်အတွက် လငွျုံးလငွေင်းအသုံးစေိတ် အသုံးမပုြှုကို ထိခိုက်လစပါသည်။ 
မြန်ြာနိုင်ငံ၏ မြို့ကကီးြျား၌ စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခွဲြှုအသုံးစေိတ် အတွက် အိြ်လထာင်စုြျား နှင့် စီးပွားလေးျုပ်ငန်းြျားြှ 
အခွန်အခလကာက်ခံပါသည်။ လကာက်ခံလသာ အခွန်အခြှာ နည်းပါ၍ ေန်ကုန်မြို့တွင် တစ်နှစ်ပတ်ျုံးအတွက် အိြ်လထာင်စု 
တစ်စုျှေင် ၃,၆၀၀ ကျပ် (၂.၄ အလြေိကန်လဒါ်ျာ) ြှ ၇,၂၀၀ ကျပ် (အလြေိကန် ၄.၅ လဒါ်ျာ) အထိသာ လပးလောင်ေပါ 
သည်။ အြက်ပုံြျားတွင် စုပုံေန် အတွက်ျည်း အခွန်အခြှာ နည်းပါးပါသည်။ စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခွဲြှု ျုပ်ငန်းြျား 
အတွက်ျိုလငွြှာ မြန်ြာကျပ်လငွ ၆.၇ ဘီျျယီံ (ကန်လဒါ်ျာသန်းလပါင်း ၄.၅ သန်း) မဖစ်မပီး ျုပ်ငန်းျည်ပတ်ြှု ကုန်ကျလငွ 
၏ ၅၀ ောခိုင်နှုန်းခန့် ေှိပါသည်။ ထို့လကကာင်စည်ပင်သာယာလေးအဖွဲ့ြျားသည် စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခွဲြှုျုပ်ငန်းြျားကို 
၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဝင်လငွြှ သုံးစွဲ၍ လောင်ေွက်ကကပါသည်။ ျက်ေှိ၌ စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခွဲြှုအတွက် ဘတ်င်္ျက်ပြာဏ 
အြျားအမပားကို အသုံးမပုလနေလသာလကကာင့် (ေန်ကုန်မြို့နှင့် ြန္တလျးမြို့၌ ၁၃ ြှ ၁၅ ောခိုင်နှုန်း) ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာဝင်လငွ 
အတွက် အခွန်အခလကာက်ခံမခင်းသည် ယင်းဝန်လောင်ြှုအတွက် အလေးကကီးလသာျုပ်ငန်းစဉ်တစ်ေပ် မဖစ်ပါသည်။

 အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဒငွစာရင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများ အားနည်းဆဲပဖစ်ြါသည်။ ဥပြာ လငွစာေင်းပိုင်းတွင် အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း 
စီြံခန့်ခွဲြှု၏ အဓိကျုပ်ငန်းစဉ်ြျားအျိုက် ဥပြာ (၁) အြက်ပုံးကုန်ကျစေိတ်အပါအဝင် အြက်သိြ်းေည်းမခင်းနှင့် 
အြက်သယ်ယူစေိတ်ြျား၊ (၂) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား ခွဲမခားမခင်း၊ မပန်ျည်အသုံးမပုမခင်း၊ ဖျက်ေီးမခင်းနှင့် စွန်ပစ်မခင်း၊ (၃) 
အြျားမပည်သူပိုင် ျြ်းကကားြျားနှင့်လနောြျားတွင် သန့်ေှင်းလေးလောင်ေွက်မခင်း စသည့်ျုပ်ငန်းြျားနှင့်ပတ်သက်၍ 
သတင်းအချက်အျက်ြျား ခွဲမခားထားမခင်း ြေှိပါ။ ယင်းအချက်အျက်ြျားကို ေန်ကုန်မြို့လတာ်စည်ပင်သာယာလေး လကာ် 
ြတီ၌ ဌာနတစ်ခုတည်းတွင် ြှတ်တြ်းထား၍ ြန္တလျးမြို့လတာ်စည်ပင်သာယာလေးလကာ်ြတီ၌ ဌာနတစ်ခုစီတွင် ြှတ်တြ်း 
ထားလကကာင်း လတွ့ေှိေပါသည်။

 သုံးသြ်မှုမှ ဒတွ့ရှိရသည့် အချြ် ဒလးချြ်မှာ - (၁) မြန်ြာနိုင်ငံ၏ မြို့မပလနောြျားတွင် စွန့်ထုတ်လသာ စွန်ပစ်ပစ္စည်းပြာဏ 
ပိုြိုြျားမပားျာပါသည်။ (၂) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိြ်းေည်းမခင်း ဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်းသည် မြို့မပျူဦးလေအနည်းငယ်ကိုသာ 
ျွှြ်းခခုံနိုင်ပါသည်။ (၃) စည်ပင်သာယာလေးအဖွဲ့ြျားအလနနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိြ်းေည်းြှုကို အမပည့်အဝျွှြ်းခခုံနိုင်မခင်း
ြေှိလသာ်ျည်း ၎င်းတို့၏ဘတ်င်္ျက်ပြာဏအြျားစုကို ယင်းျုပ်ငန်းြျားအတွက် အသုံးမပုလနေေဲမဖစ်ပါသည်။ (၄) အခွန် 
အလကာက်ေလငွနည်းပါးမပီး ဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်းြျား၊ အထူးသမဖင့် အြက်စွန့်ပစ်မခင်းအတွက် ကုန်ကျစေိတ် အနည်းငယ်မဖင့် 
လောင်ေွက်ေပါသည်။ အြက်စွန့်ပစ်မခင်းျုပ်ငန်းကို လသချာစွာလောင်ေွက်နိုင်ေန် ျိုအပ်သည့်လငွျုံးလငွေင်း အသုံးစေိတ် 
ျည်း အျွန်နည်းပါးလကကာင်း လတွ့ေပါသည်။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှုအတွက် အသုံးစေိတ် စည်ပင်သာယာလေးအဖွဲ့ြျား၏ 
ကိုယ်ပိုင်အခွန်အခေလငွအလပါ်တွင် အြှီမပုလနေပါသည်။
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

ကုန်ကျစေိတ် မပန်ျည်ေေှိနိုင်ြှု 
တိုးတက်ျာလစေန် လောင်ေွက်မခင်း။ 
ျက်ေှိ ေေှိလနလသာ အခွန်အခြှာ 
နည်းပါးမခင်းလကကာင့် ျုပ်ငန်းျည်ပတ်ေန် 
ကုန်ကျစေိတ်အတွက် ျုံလျာက်ြှု 
ြေှိသည်ကို လတွ့ေှိေပါသည်။ ပတ်ဝန်း 
ကျင်နှင့် ျက်လျျာညီလထွေှိလသာ 
အြက်စွန့်ပစ်မခင်းနှင့် သန့်စင်မခင်း 
အပါအဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြျား ောနှုန်းမပည့် 
သိြ်းေည်းနိုင်ေန်အတွက် လငွျုံးလငွေင်း 
အသုံးစေိတ်ြျား ျိုအပ်ပါသည်။ 

ကာျတို - အိြ်လထာင်စု အျိုက် လပးလောင်ေလသာ သန့်ေှင်းလေးအခြျား တိုးမြှင့်မခင်း 
မဖင့် အခွန်အခေလငွ တိုးတက်ျာလစမခင်း။ စီးပွားလေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းြျားြှ 
ေေှိလသာ သန့်ေှင်းလေးအခွန်အခမဖင့် လထာက်ပံ့မခင်း။ ျုပ်ငန်းျည်ပတ်ြှုအတွက် 
ဘဏ္ဍာလေးလေေှည် တည်တံ့ြှုေှိလစေန် အခွန်အခလကာက်ခံသည့် လမပစာစနစ်ကိုျည်း 
ပိုြိုလကာင်းြွန်စွာလောင်ေွက်မခင်း။

ကာျျတ် - မြို့ကကီးြျားတွင် အြက်သိြ်းေည်းြှုကို ောနှုန်းမပည့် လောင်ေွက်မခင်း 
မဖင့် အိြ်လထာင်စုအျိုက်လကာက်ခံသည့် သန့်ေှင်းလေးခွန်ပြာဏျည်း 
တိုးမြှင့်ျာမခင်း။ သန့်ေှင်းလေးခွန်လကာက်ခံသည့်ျုပ်ငန်းကို ပိုြိုလကာင်းြွန်စွာ 
လောင်ေွက်မခင်းမဖင့် စွန့်ပစ်အြက်သိြ်းေည်းမခင်း ဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်းအလပါ် 
မပည်သူြျား၏လကျနပ်ြှုအတိုင်းအတာ မြင့်ြားျာမခင်း။

စွန့်ပစ်အြက်နှင့် စပ်ျျဉ်းသည့် ျုပ်ငန်း 
စဉ်တစ်ခုစီအျိုက် ခွဲလဝသတ်ြှတ်ထား 
သည့် ကုန်ကျစေိတ် (နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့် 
အညီ စွန့်ပစ်အြက် စီြံခန့်ခွဲြှုဝန်လောင်ြှု 
အတွက် အြက်တစ်တန်ျှေင် ကုန်ကျြည့် 
စေိတ်) တွက်ချက်ြှုကို ပိုြိုလကာင်းြွန်စွာ 
လောင်ေွက်မခင်းနှင့် သန့်ေှင်းလေးဌာန 
ြျားကို မပန်ျည်ဖွဲ့စည်းမခင်း။ 

ကာျတို/ကာျျတ် - အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှု ျုပ်ငန်းအြျ ိုးြျ ိုး၏ 
ကုန်ကျစေိတ်အတွက် ဌာနခွဲတစ်ခု ဖွဲ့စည်းမခင်း။ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီြံခန့်ခွဲြှု ျုပ်ငန်း 
တစ်ခုစီအျိုက် တစ်တန်ျှေင် ကုန်ကျြည့် ျုပ်ငန်းျည်ပတ်ြှုစေိတ်ကို ပွင့်ျင်း 
မြင်သာစွာမဖင့် ေန်းစစ်နိုင်မခင်း။ သန့်ေှင်းလေးဌာနြျားအား စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခွဲြှု 
ျုပ်ငန်းအျိုက် စီးပွားလေးအသွင်လောင်သည့် ဌာနခွဲြျားအမဖစ် မပန်ျည်ဖွဲ့စည်းမခင်း။ 
(၁) အြက်သိြ်းေည်းမခင်း/သယ်ယူမခင်း၊ (၂) ျြ်းလပါ်ေှိအြက်ြျားေှင်းျင်းမခင်း၊ (၃) 
အြက်ကျင်းတွင် အြက်စွန့်ပစ်မခင်း၊ နှင့် (၄) အမခားျုပ်ငန်းြျား လောင်ေွက်မခင်း။ 
သန့်ေှင်းလေးဌာန၏ စွြ်းလောင်ေည်ကို အဖွဲ့အစည်း၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအမဖစ် 
တိုးတက်ျာလစေန် လောင်ေွက်မခင်း။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိြ်းေည်းောတွင် ကျန်ေှိ 
လနြှု ပြာဏ နည်းပါးျာလစေန်အတွက် 
(၁) စွန့်ပစ်အြက်စီြ့ခန့်ခွဲမခင်း 
ျုပ်ငန်းြျား၏ ျွှြ်းခခုံြှုကို ချဲ့ထွင်၍ 
စွြ်းလောင် နိုင်အားကို မြှင့်တင်မခင်း၊ 
(၂) ြျိုအပ်လသာ ပျပ်စတစ်ြျား 
စွန့်ပစ်မခင်းြှ တားေီးမခင်း၊ စွန့်ပစ်အြက် 
လျှော့ချမခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မပည်သူြျား 
အား အသိပညာလပးမခင်းတို့ကို လောင်ေွက် 
မခင်းမဖင့် စွန့်ပစ်အြက် စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် 
စီြံခန့်ခွဲ့ြှုမဖင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှုကို 
အားမဖည့်လပးေန် မဖစ်ပါသည်။ 

ကာျတို/ကာျျတ် - မြို့ကကီးြျား၌ စွန့်ပစ်အြက်သိြ်းေည်းမခင်းကို ောနှုန်းမပည့် 
လောင်ေွက်မခင်း။ လေလမြာင်းြျားထဲသို့ ပျပ်စတစ်အြက်ြျား စွန့်ပစ်ြှုြျားသည့် 
ညစ်ညြ်းလသာမြို့ြျားကို လဖာ်ထုတ်မခင်း။ ပျပ်စတစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ြူဝါဒြျား 
ချြှတ်၍ မပန်ျည်အသုံးမပုနိုင်သည့် ပစ္စည်းြျား နှင့် အမခားပစ္စည်းြျားကို အသုံးမပုကကေန် 
တိုက်တွန်းမခင်း။

ကာျတို - စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလျှော့ချလေးနှင့် ပတ်သက်၍ မပည်သူြျားအတွက် အသိပညာ 
လပးြှုြျားကို မြှင့်တင်မခင်း။ စနစ်တကျြဟုတ်ဘဲ အြက်ြျားစွန့်ပစ်မခင်းကို ေပ်တံ့လစ 
ေန်ျည်းလကာင်း၊ မပည်သူြျားပါဝင်ျာလစေန်ျည်းလကာင်းနှင့် အသိပညာလပး 
အစီအစဉ်ြျား လောင်ေွက်နိုင်ေန်ျည်းလကာင်း ျိုအပ်သည့် ကုန်ကျစေိတ်ကို သန့်ေှင်း 
လေးခွန်တွင် ထည့်သွင်းလကာက်ခံ၍ ေန်ပုံလငွထားေှိမခင်း။ 

ဟင်းျင်းမပင်တွင် အြက်စွန့်ပစ်မခင်းသည် 
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းြာလေးေိုင်ော 
မပဿနာြျား မဖစ်ပွားနိုင်သည့်အတွက် 
၎င်းအလျ့အထကို နည်းပါးျာလစေန် 
လောင်ေွက်မခင်း။ လေေှည်တည်တံ့ြည့် 
အြက်ကျင်းစနစ်ကို လဒသတွင်း၌ 
လောင်ေွက်မခင်း။

ကာျတို/ကာျျတ် - ကျန်းြာလေးနှင့်ညီညွတ်လသာ အြက်ကျင်းစနစ်အတွက် 
ျိုအပ်သည့်ေန်ပုံလငွေေှိေန် အြက်ကျင်းလနောတွင် င်္ိတ်ဝင်လကကးလပးသည့်စနစ် 
သတ်ြှတ်မခင်း။ 

ကာျျတ်/ကာျေှည် - ျက်ေှိလနောြျားတွင် မဖစ်နိုင်ပါက မပန်ျည်ြွြ်းြံ 
လောင်ေွက်မခင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ြမဖစ်နိုင်ပါက အြက်ကျင်းအလဟာင်းြျားကို ပိတ်သိြ်း 
မခင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်းကို ထိခိုက်ြှုြေှိသည့် အြက်ကျင်း လနောသစ်ြျားကို 
တည်လောက်မခင်း၊ စွန့်ပစ်အြက် သန့်စင်သည့်စနစ်ကို တိုးတက်လသာ နည်းပညာ 
ြျားမဖင့် လောင်ေွက်မခင်း၊ စွန့်ပစ်အြက်ြှ အခွန်အခြျားပိုြိုေေှိလစေန် လောင်ေွက်မခင်း။

မြို့မပလဒသြျား၌ အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီြံခန့်ခွဲြှု ပိုြိုအားလကာင်းလစေန်အတွက် အကကံမပုတင်မပချက်ြျား
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

မမို့ပြဖွံ့မဖိုးတိုးတြ်ပခင်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် အလားအလာရှိဒသာြဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံပခင်းအတွြ် 
ေိဒရာြ်ဒသာ မမို့ပြသယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးစနစ်သည် မရှိမပဖစ်အဒရးြါသည့် စနစ်တစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ အဆိုြါ 
စနစ်အတွြ် ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အုြ်ချုြ်ဒရးအဆင့်ဆင့်အကြား ေိဒရာြ်ဒသာ ြူးဒြါင်းညှိနင်းမှုများ ဒဆာင် 
ရွြ်ရန် လိုအြ်ြါသည်။ 

 ရန်ြုန်မမို့နှင့် မန္တဒလးမမို့၏ လူဒနမှုဘဝနှင့် ြို့ဒဆာင်ဆြ်သွယ်ဒရးဆိုင်ရာ လိုအြ်မှုများသည် အပခားဒေသများနှင့် ြွဲပြား 
ြါသည်။ ေန်ကုန်မြို့တွင် စုစုလပါင်းခေီးစဉ်ြျား၏ တစ်ဝက်ခန့်အတွက် ဘက်(စ်) ကားြျားလမပးေွဲျျက်ေှိပါသည်။ သို့လသာ် 
ကိုယ်ပိုင်ကားအစီးလေျည်း သိသာစွာ ပိုြိုြျားမပားျာပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ကိုယ်ပိုင်ကားအစီးလေ သုံးေ 
ခန့် ပိုြိုြျားမပားျာမပီး ယာဉ်လကကာပိတ်ေို့ြှုကို လမဖေှင်းေသည့် စိန်လခါ်ြှုြျားနှင့် ေင်ေိုင်လနေပါသည်။ ြန္တလျးမြို့တွင်ြူ 
အစိုးေဘက်(စ်)ကားြျား ြေှိသလျာက် နည်းပါးမပီး ျြ်းပန်းေက်သွယ်လေးအသုံးမပုြှု၏ ၇၀ ောခိုင်နှုန်းြှာ လြာ်လတာ်ေိုင်
ကယ်ြျားမဖစ်ကကပါသည်။ ယင်းမြို့ကကီးနှစ်မြို့စျုံးသည် ကကုံလတွ့လနေလသာ မြို့မပေိုင်ော စိန်လခါ်ြှုြျားကို လမဖေှင်းေန်အတွက် 
ြူဝါဒြျား၊ နည်းပညာအသုံးမပုနိုင်စွြ်းအားနှင့် ျုပ်ငန်းြျားလောင်ေွက်ေန် ေန်ပုံလငွြျား ျိုအပ်ပါသည်။ 

 မြို့မပသယ်ယူပို့လောင်လေးဝန်လောင်ြှုေိုင်ောျိုအပ်ြှုြျားကို လမဖေှင်းလောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် ပုံစံြျားလေးေွဲမခင်း၊ 
အလကာင်အထည်လဖာ် လောင်ေွက်မခင်း၊ ျက်ေှိပါဝင်လောင်ေွက်သူြျား၏ တာဝန်ြျားနှင့် ကိုက်ညီြှုေှိသည့် အစီအစဉ်ြျား 
ျိုအပ်ပါသည်။ ေန်ကုန်မြို့၌ ေန်ကုန်တိုင်းလဒသကကီး အြျားမပည်သူ သယ်ယူပို့လောင်လေးကကီးကကပ်ြှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကို 
ဖွဲ့စည်းခဲ့လသာ်ျည်း မြို့မပသယ်ယူပို့လောင်လေးနှင့် ပတ်သက်၍ မပည်လထာင်စု၊ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်နှင့် မြို့လတာ် 

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

ဥပလဒမပုလေး နှင့် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား 
ပိုြိုခိုင်ြာအားလကာင်းျာလစေန် 
လောင်ေွက်မခင်း။ 

ဤအချက်သည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသိြ်းေည်းမခင်း နှင့် စွန့်ပစ်မခင်းျုပ်ငန်းြျားကို ပုင်္္ဂျိက 
ျုပ်ငန်းြျားထံသို့ ျွှဲလမပာင်းလပးမခင်းနှင့် သက်ေိုင်ပါသည်။ လအာင်မြင်လသာ စွန့်ပစ် 
အြက်စီြံခန့်ခွဲြှုနစ်တစ်ခုအတွက် ျက်ေှိအလမခအလနတွင် ဥပလဒမပုလေးနှင့် စွြ်းလောင် 
နိုင်ြှု အားနည်းျျက်ေှိပါသည်။ ထို့အမပင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ စွန့်ပစ်အြက်စီြံခန့်ခွဲြှု 
ကဏ္ဍတွင် ပုင်္္ဂျိက၏ ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုအတွက် ဝင်လငွ သို့ြဟုတ် ဥပလဒပိုင်းေိုင်ော 
ေွဲလောင်ြှုသာြက စီးပွားလေးျုပ်ငန်းြျားတွင်ျည်း ယင်းကဏ္ဍ၏ ျုပ်ငန်းြျား 
အတွက် အလတွ့အကကုံြေှိလသးပါ။ 

စည်ပင်သာယာလေး၏ ပုံြှန်အြက်သိြ်းေည်းသည့် ဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်းတွင် ပါဝင် 
ြည့် စွန့်ပစ်အြက်အြျ ိုးအစား ခွဲမခားသတ်ြှတ်ေန်အတွက်ျည်းလကာင်၊ အခွန်အခ 
သီးသန့်လကာက်ယူနိုင်သည့် အြက်အြျ ိုးအစားအုပ်စုကို သတ်ြှတ်ေန်အတွက် 
ျည်းလကာင်း ဥပလဒမပုောတွင် “စည်ပင်သာယာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း” ဟူလသာ စကားေပ်ကို 
တိကျစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုမခင်း။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းေိုင်ော သတင်းအချက် 
အျက် စနစ်ြျား ပိုြိုလကာင်းြွန်ျာမခင်း။ 

ကာျတို/ကာျျတ် - GPS နှင့် ျြ်းလကကာင်းလေးေွဲမခင်း စသည့် သတင်းအချက် 
အျက်နည်းပညာြျားကို အလမခခံသည့် စနစ်ြျားအသုံးမခင်း။

စွန့်ပစ်ပစ္စည်းေိုင်ော ျုပ်ငန်းြျား နှင့် အြက်သိြ်းကားြျားြှ ပျပ်စတစ်ြျား ဖိတ်စင် 
မခင်းကို လခတ်ြီနည်းပညာ နှင့် ေက်သွယ်လေး သတင်းအချက်အျက်နည်းပညာြျား 
အသုံးမပု၍ ပိုြိုလကာင်းြွန်စွာ လောင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ အြက်သိြ်းေည်းမခင်း ျွှြ်းခခုံြှု 
အတိုင်းအတာ တိုးတက်ျာလစေန်အတွက် လခတ်ြီနည်းပညာြျားမဖစ်သည့် အချက် 
အျက်စုစည်းြှု (database) စနစ် နှင့် GPS ျြ်းလကကာင်းစနစ်နည်းျြ်းြျား နှင့် 
စက်ပစ္စည်းြျား ျိုအပ်ပါသည်။ အိြ်လထာင်စုအြျ ိုးအစားအျိုက်ျည်းလကာင်း၊ 
စီးပွားလေးျုပ်ငန်းြျား/အဖွဲ့အစည်း အြျ ိုးအစားအျိုက်ျည်းလကာင်း ထွက်ေှိသည့် 
စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပြာဏကို ေန်းစစ်ေန်ျိုအပ်ပါသည်။ Google လမြပုံ နှင့် GDP မဖင့် 
ျြ်းလကကာင်းလေးေွဲသည့် နည်းျြ်းြျားမဖင့် အြက်သိြ်းကား၏ အြှန်အြက်သိြ်း
ေည်းသည့်ျြ်းလကကာင်းကို လစာင့်ကကည့်စိစစ်နိုင်ပါသည်။ GDP နည်းပညာအသုံးမပု၍ 
အြက်သိြ်းေည်းောျြ်းလကကာင်း လစာင့်ကကည့်သည့်နည်းျြ်းကို ေန်ကုန်တိုင်း 
လဒသကကီး၌ စတင်လောင်ေွက်လနမပီမဖစ်ပါသည်။
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

အေင့်ြျားအကကား တာဝန်သတ်ြှတ်ြှုြျား ကွဲမပားလနေဲမဖစ်ပါသည်။ ြန္တလျးမြို့တွင် သယ်ယူပို့လောင်လေးအတွက် 
အစိုးေအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း ြေှိလသးပါ။ ေန်ကုန်မြို့တွင် ျက်ေှိအလမခအလနအေ ျြ်းလကကာင်း၊ အချနိ်ဇယားအျိုက် 
လမပးေွဲလသာ ဘက်(စ်)ကားြျားနှင့် ခေီးတစ်လထာက်နားသည့် ြီးေထားဘူတာြျားကို ချတိ်ေက်ထားလသာ စနစ်ြျားကို 
လအာင်မြင်စွာ အလကာင်အထည်လဖာ် လောင်ေွက်ေန် ခက်ခဲပါသည်။ ဌာနအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက တာဝန်ယူထားကကလသာ 
လကကာင့် ျြ်းပန်းေက်သွယ်လေးေိုင်ော ျုပ်ငန်းြျား စီြံခန့်ခွဲြှုြျား လောင်ေွက်ောတွင် လနှာင့်လနှးကကန့်ကကာြှုြျား မဖစ်လပါ် 
လစပါသည်။ အေိုပါစီြံခန့်ခွဲြှုျုပ်ငန်းြျားသည် ယာဉ်လကကာပိတ်ေို့မခင်းနှင့် ျြ်းအန္တောယ် ကင်းေှင်းမခင်းအတွက် ြေှိြမဖစ် 
အလေးကကီးလသာျုပ်ငန်းြျား မဖစ်ပါသည်။

 အစိုးရြဏ္ဍ မမို့ပြသယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်ပဖင့် ရန်ြုန်မမို့နှင့် မန္တဒလးမမို့၌ ပြည်သူများလိုအြ်သည့် မမို့ပြ 
သယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရးဝန်ဒဆာင်မှုြို ပြည့်မှီစွာ ပဖည့်ဆည်းဒြးနိုင်ပခင်း မရှိဒကြာင်းဒတွ့ရှိရြါသည်။ လေေှည်တည်တံ့လသာ 
မြို့မပဖွံ့မဖိုးလေးအတွက် ျြ်းြျားချတိ်ေက်ထားသည့် ကွန်ယက်ြျားမပုမပင်ထိန်းသိြ်းမခင်းနှင့် ျြ်းြျားလဖာက်ျုပ်မခင်း 
ထက် မြို့မပျြ်းြျားအတွက် အသုံးစေိတ်ြှာ ယင်းတိုင်းလဒသကကီးနှစ်ခုတွင် ျိုအပ်သည်ထက် နည်းပါးပါသည်။ စီးပွားလေး 
ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ြှုအတွက် အဟန့်အတားြျားြမဖစ်လစေန် ကာျတိုနှင့် ကာျျတ်တွင် တိုင်းလဒသကကီးင်္ျဒီီပီ၏ ၁.၅ ောခိုင် 
နှုန်းခန့်ကို ျြ်းြျားအတွက် အသုံးမပုသင့်ပါသည်။ ယင်းအချက်သည် အထူးသမဖင့် ေန်ကုန်မြို့အတွက် အလေးကကီးပါသည်။ 
ကာျေှည်၌ ျြ်းပန်းေက်သွယ်လေးေိုင်ော assets ြျားအတွက် စီြံလေးေွဲမခင်း၊ အလကာင်အထည်လဖာ်လောင်ေွက်မခင်းနှင့် 
စီြံခန့်ခွဲမခင်းတို့အတွက် ဌာနအဖွဲ့အစည်းြျား၏ စွြ်းလောင်နိုင်အားကို မြှင့်တင်းလပးေြည် မဖစ်ပါသည်။ 

 မမို့ပြြို့ဒဆာင်ဆြ်သွယ်ဒရးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ် ြိုမိုပမင့်မားလာမှုနှင့်အတူ ေိဒရာြ်မှုလည်း ြိုမိုဒြာင်းမွန်လာရန် 
လိုအြ်ြါသည်။ မြို့မပသယ်ယူပို့လောင်လေးေိုင်ော အလမခခံအလောက်အဦနှင့် ဝန်လောင်ြှုြျား၏ ျိုအပ်ချက်ြျားကို 
ထိလောက်ြှုတစ်ြျ ိုးတည်းမဖင့် မဖည့်ေည်းနိုင်ြည် ြဟုတ်ပါ။ သို့လသာ် သတ်ြှတ်လပးထားလသာ အသုံးစေိတ်ြှ မပန်ျည်ေေှိျာ 
သည့် ေျဒ်ြျားြှ မဖစ်ထွန်းျာသည့် အကျ ိုးေျဒ်ြျားသည် မြို့မပနှင့် ျူြှုဘဝြျားပိုြိုတိုးတက်ျာေန်အတွက် အလေး 
ကကီးပါသည်။ 

 ယုံကြည်အားေားနိုင်ဒသာ ဘဏ္ဍာဒရးနှင့် ရန်ြုံဒငွအရင်းအပမစ်များ မရှိလှေင် သယ်ယူြို့ဒဆာင်ဒရး အာဏာြိုင်အဖွဲ့များြ 
ဖွံ့မဖိုးတိုးတြ်မှု စီမံြိန်းများြို ေိဒရာြ်စွာဒရးဆွဲနိုင်မည် မဟုတ်ြါ။ မြို့မပသယ်ယူပို့လောင်လေးကဏ္ဍ တိုးတက်လကာင်း 
ြွန်ေန်နှင့် ပိုြိုချဲ့ထွင်နိုင်ေန် အစိုးေ-ပုင်္္ဂျိကအကျ ိုးတူပူးလပါင်းလောင်ေွက်မခင်း (PPPs) ျုပ်ငန်းြျားမဖင့် လောင်ေွက်နိုင် 
လသာ်ျည်း ယင်းျုပ်ငန်းြျားသည် အစိုးေ၏စီြံကိန်းျုပ်ငန်းြျာမဖစ်လကကာင်း သတိမပုြည်မဖစ်မပီး အစိုးေကဏ္ဍဘက်ြှ 
ကိုယ်စား ညှိနင်းြှုြျားလောင်ေွက်ောတွင် ကျွြ်းကျင်ြှုြျားျိုအပ်လကကာင်း သတိမပုေပါြည်။ ေန်ကုန်မြို့နှင့် ြန္တလျးမြို့ 
နှစ်မြို့စျုံး၌ သယ်ယူပို့လောင်လေးကဏ္ဍအတွက် ေန်ပုံလငွ အစီအစဉ်ြျားလေးေွဲမခင်း၊ အေင်းအမြစ်ြျားအသုံးမပု၍ ကကိုတင် 
မပင်ေင်မခင်းနှင့် အလကာင်အထည်လဖာ်မခင်းတို့ကို လောင်ေွက်မခင်းမဖင့် အကျ ိုးလကျးဇူးြျား ေေှိြည်မဖစ်ပါသည်။ ျက်ေှိ 
ကျင့်သုံးျျက်ေှိသည့် ေန်ပုံလငွစနစ်အမပင် ဓာတ်ေီ၊ လျာင်စာေီအလပါ်အခွန်လကာက်ခံမခင်းမဖင့် အနာင်္တ်၌ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှု 
အတွက် ဘဏ္ဍာဝင်လငွေေှိနိုင်လကကာင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။

မြို့မပသယ်ယူပို့လောင်လေး၏ ဘဏ္ဍာလေးအလမခအလန တိုးတက်ေန်၊ ေန်ကုန်မြို့နှင့် ြန္တလျးမြို့ေှိ မပည်သူြျား၏ 
သယ်ယူပို့လောင်လေးေိုင်ော ျိုအပ်ြှုြျားကို မဖည့်ေည်းလပးနိုင်ေန်အတွက် အကကံမပုတင်မပချက်ြျား 

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

လပါင်းစပ်ြှုကို အလမခခံထားလသာ မြို့မပ 
သယ်ယူပို့လောင်လေး ြူဝါဒလေးေွဲမခင်းနှင့် 
အလကာင်အထည်လဖာ်လောင်ေွက်မခင်း။

အဖွဲ့အစည်းေိုင်ော တာဝန်ကွဲမပားြှုြျားကို လဖာ်ထုတ်မခင်း။ ေန်ကုန်မြို့၏ အစိုးေ 
သယ်ယူပို့လောင်လေးကဏ္ဍတွင် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားချြှတ်နိုင်သည့် YRTA ၏ 
အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်လပးမခင်း။ ြန္တလျးမြို့၌ မြို့မပသယ်ယူပို့လောင်လေး အစီအစဉ်ြျား 
အလကာင်အထည်လဖာ် လောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် လပါင်းစပ်ြှုကိုအလမခခံထားလသာ 
မြို့မပသယ်ယူပို့လောင်လေးစနစ်ကို စတင်လောင်ေွက်မခင်း။ 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

ဒြာင်းမွန်ဒသာအုြ်ချုြ်ဒရးနှင့် အဖွဲ့အစည်းြိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ဒပြာင်းလဲမှုများြို ြိုယ်ြိုင်ရြိုင်ခွင့်အရ ေစ်
ဂျစ်တယ်စနစ်အုြ်ချုြ်ဒရးမဟာဗျူဟာပဖင့် ဒဆာင်ရွြ်နိုင်ြါသည်။

 ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ေစ်ဂျစ်တယ်နည်းြညာဆိုင်ရာ ဖွံ့မဖိုးမှုသည် ဒေသတွင်းရှိ အပခားနိုင်ငံများေြ် ဒနာြ်ြျဒသာ်လည်း 
လျင်ပမန်စွာ တိုးတြ်လျြ်ရှိြါသည်။ မပည်သူ့ဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်းြျားလောင်ေွက်ောတွင်ျည်းလကာင်း၊ ေုံးမဖတ်ချက်ြျား 
ချြှတ်ောတွင်ျည်းလကာင်း အေိုပါဖွံ့မဖိုးတိုးတက်ြှုအလပါ်အလမခခံ၍ မပည်တွင်းဒစ်င်္ျစ်တယ်စီးပွားလေးျုပ်ငန်းြျားနှင့် 
ပူးလပါင်းလောင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေြျားသည် ဒစ်င်္ျစ်တယ်နည်းစနစ်သို့ ကူး 
လမပာင်းသည့် ကနဦးအေင့်တွင်သာ ေှိလနလသးပါသည်။ မပည်သူ့ဘဏ္ဍာလေး၊ ျူ့စွြ်းအားအေင်းအမြစ်၊ အခွန်လကာက်ခံြှုနှင့် 
စီြံခန့်ခွဲလေးေိုင်ော ျုပ်ငန်းြျားကို ကွန်မပူတာစနစ်မဖင့် တစ်ေင့်ချင်း လောင်ေွက်ျျက်ေှိလသာ်ျည်း ြျားလသာအားမဖင့် 
အချက်အျက်ြျားကို ြှတ်တြ်းထားောတွင် စာေွက်စာတြ်းြျားကုိသာ အသုံးမပုျျက်ေှိမပီး ယင်းအချက်အျက်ြျားကို 
တစ်လနောတည်း၌ စုစည်းထားမခင်း ြေှိပါ။ ေန်ကုန်မြို့နှင့် ြန္တလျးမြို့ြျားတွင် အွန်ျိုင်းဝန်လောင်ြှုြျားကို အမပည့်အဝ 
လောင်ေွက်နိုင်ေန် ျိုအပ်ြှုြျားေှိလသာ်ျည်း ဒစ်င်္ျစ်တယ်နည်းပညာကို အသုံးမပုနှင့်မပီး မဖစ်ပါသည်။ ြျားလသာအားမဖင့် 
ဝန်လောင်ြှုအလပါ် မပည်သူြျားထံြှ တုံ့မပန်ြှုြျားေေှိေန် ျူြှုကွန်ယက်ကိုအသုံးမပုကကပါသည်။ မြို့မပအေင့်တွင် ပထဝီအလန 
အထားေိုင်ော မငိ်္ုဟ်ထုအလမခမပုသတင်းအချက်အျက် (Geospatial information) လကာက်ယူမခင်း ျုပ်ငန်းြျားအတွက် 
ကန့်သတ်ြှုြျားေှိပါသည်။ ြန္တလျးတွင် မပည်သူ့ျုံခခုံလေးအတွက် စီစီတီဗွီကွန်ယက်တပ်ေင်ထားမပီး “Smart City” 
အမဖစ်သို့ အသွင်ကူးလမပာင်းလနမပီ မဖစ်ပါသည်။ မပည်တွင်းကုြ္ပဏီတစ်ခုက အျှူေှင်ြျား၏ပံ့ပိုးြှုမဖင့် အခွန်လကာက်ခံသည့် 
အပ်ပျီလကးေှင်းတစ်ခုကို မပုျုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအပ်ပျီလကးေှင်းကို မြို့ငယ်ြျားတွင်သာ အသုံးမပုနိုင်လသးလသာ်ျည်း 
အမခားစြ်းအသုံးမပုြှုြျားကိုျည်း လောင်ေွက်လနေဲမဖစ်ပါသည်။ 

 ေစ်ဂျစ်တယ်နည်းြညာပဖင့် စီမံအုြ်ချုြ်မှုအဒြါ် ဒမှော်လင့်ချြ်များရှိမြီး မမို့ပြဒနရာများတွင် စတင်ဒဆာင်ရွြ်ဒနကြမြီပဖစ် 
ြါသည်။ ြန္တလျးမြို့လတာ်စည်ပင်သာယာလေးလကာြ်တီ၏ အေအသုံးေိုင်ော အချက်အျက်ြျားအေ e-governance အတွက် 
ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားအလပါ် ဦးစားလပးြှု ပိုြိုမြင့်ြားျာလကကာင်း လတွ့ေှိေပါသည်။ ြန္တလျးမြို့လတာ်အတွက် e-governance 
ကဏ္ဍတွင် ေင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုသည် ၂၀၁၇/၁၈ ဘဏ္ဍာလေးနှစ် ြှ ၂၀၁၈ လမခာက်ျဘတ်င်္ျက်ကာျအကကား ကျပ်သန်းလပါင်း 
၃၀၀ ြှ ၉၀၀ အထိ တိုးမြင့်ခဲ့မပီး စုစုလပါင်းအသုံးစေိတ်၏ ၀.၄ ောခိုင်နှုန်းြှ ၁.၂ ောခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း 
အသုံးစေိတ်တွင် ကွန်မပူတာြျားဝယ်ယူမခင်း၊ လဒတာစင်တာြျားတည်လောက်မခင်း၊ ယာဉ်ေပ်နားခလကာက်ခံောတွင် ယာဉ် 
ေပ်နားသည့်လနောြျား၌ ေင်ောစက်ြျားတပ်ေင်မခင်းတို့အတွက် အသုံးစေိတ်ြျားပါဝင်ပါသည်။ ေန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၈/၁၉ 
ခု၊ ဘဏ္ဍာလေးနှစ်တွင် e-governance အသုံးစေိတ်အတွက် ကျပ်သန်းလပါင်း ၃၀၀ (မြို့လတာ်စီြံခန့်ခွဲလေးဘတ်င်္ျက်၏ ၀.၁ 
ောခိုင်နှုန်း) ျျာထားခဲ့ပါသည်။

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

အထူးသမဖင့် ေန်ကုန်မြို့၌ မြို့မပသယ်ယူ 
ပို့လောင်လေးအတွက် အသုံးစေိတ်ကို ပိုြို 
တိုးမြှင့်လပးမခင်း။ 

ယာဉ်လကကာပိတ်ေို့ြှု ပိုြိုြျားမပားျာလသာလကကာင့် ျြ်းကွန်ယက်ြျား၏ ခံနိုင်ဝန် 
အလပါ်တွင် ဖိအားြျား ပိုြိုမြင့်ြားျာပါသည်။ ယင်းအလမခအလနတွင် အစိုးေကဏ္ဍ၏ 
ေုံးရှုံးနိုင်လမခကို တွက်ချက်မပီး လစာင့်ကကည့်ထိန်းသိြ်းမခင်းျုပ်ငန်းစဉ်ြျား သတ်ြှတ်၍ 
PPP နည်းျြ်းမဖင့် လောင်ေွက်နိုင်ပါသည်။ 

ေန်ကုန်နှင့် ြန္တလျးမြို့ြျား၌ သယ်ယူ 
ပို့လောင်လေးစီြံချက်ြျားကို မပန်ျည် 
သုံးသပ်မခင်း။

အခွန်ဘဏ္ဍာေေှိသည့် အလမခအလန၊ ဘဏ္ဍာလေးနှင့် သယ်ယူပို့လောင်လေးကဏ္ဍ လေေှည် 
တည်တံ့ြည့် အလမခအလန ရှုလထာင့်ြှ အသစ်ထပ်ြံေေှိနိုင်ြည့် ဘဏ္ဍာလငွအေင်းအမြစ် 
ြျားကို လဖာ်ထုတ်မခင်း။ မပည်သူြျား ျိုအပ်သည့်ဝန်လောင်ြှုေိုင်ော ျိုအပ်ြှုြျားနှင့် 
လစျးကွက်၏အလမခအလနကို ချနိ်ေေန်အတွက် ျက်ေှိဘဏ္ဍာလေးစနစ်ကို မပန်ျည် 
ေန်းစစ်မခင်း။

အချက်အျက်ကန့်သတ်ြှုြျားကို 
လဖာ်ထုတ်မခင်း။ 

ထိလောက်ြှုကို အလျးထားသည့်အလနမဖင့် မြို့မပသယ်ယူပို့လောင်လေးအသုံးစေိတ်၏ 
အေည်အလသွးေိုင်ော ေျဒ်ြျားနှင့် သက်ေိုင်သည့် အချက်အျက်ြျားကိုစနစ်တကျ 
လကာက်ယူမခင်းနှင့် စုစည်းမခင်း။ 
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တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသုံးစရိတ် ပြန်လည်သုံးသြ်မှု အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
ပမန်မာနိုင်ငံ၌ ဗဟိုချုြ်ြိုင်မှုဒလှော့ချဒရးလုြ်ငန်းများြို ပမှင့်တင်ဒဆာင်ရွြ်ပခင်း

 ြာလတိုနှင့် ြာလလတ်အတွင်း အင်တာနြ်ြွန်ယြ် နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုများ လျင်ပမန်စွာ ဖွံ့မဖိုးတိုးတြ်လာမည်ြို 
ဒတွ့ပမင်ရြါမည်။ နည်းပညာြျား တိုးတက်ျာမခင်းလကကာင့် တိုင်းလဒသကကီးနှင့်မပည်နယ်ြျားက အုပ်ချုပ်လေးကဏ္ဍ၌ ဒစ်င်္ျစ် 
တယ်နည်းျြ်းအုပ်ချုပ်လေးစနစ်ကို လနောအြျားအမပားတွင် တွင်ကျယ်စွာလောင်ေွက်နိုင်ြည် မဖစ်ပါသည်။ မပည်တွင်း၌ 
ေှိလသာအေင်းအမြစ်ြျားကို အသုံးမပု၍ျည်းလကာင်း (ဥပြာ - စီြံခန့်ခွဲလေးစနစ် သို့ြဟုတ် ြိုဘိုင်းဖုန်း သို့ြဟုတ် ေင်ော 
စက်ြျား)၊ နိုင်ငံတကာအေင်းအမြစ်ြျား (ဥပြာ - မင်္ိုဟ်ထုြှ ဖြ်းယူထားသည့် ပုံေိပ်ြျား)ကို အသုံးမပု၍ျည်းလကာင်း 
ဒစ်င်္ျစ်တယ်အချက်အျက်ြျားကို စုစည်းနိုင်ပါသည်။ စည်ပင်သာယာလေးအဖွဲ့ြျားအတွက် ဒစ်င်္ျစ်တယ်လမြပုံြျားကိုကကည့် 
မခင်းမဖင့် ၎င်းတို့၏မြို့မပအလမခအလနကို လကာင်းကင်ထက်ြှ မြင်ေသည့်အသွင်မဖင့် လတွ့မြင်နိုင်ပါသည်။ စီြံလေးေွဲလေးျုပ်ငန်း 
ြျား၊ လေကကီးြည့်အလမခအလနကို ေန်းစစ်မခင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘုံလဘမြို့၌ လမြခွန်အတွက် လမြပုံြှတ်တြ်းြျားကို လမြမပင် 
အလမခအလနနှင့် ကိုက်ညီြှုေှိလစေန် လောင်ေွက်ခဲ့သကဲ့သို့ ပစ္စည်းခွန်လကာက်ယူြှုစနစ်အတွက် လအာက်လမခအလမခအလနြျားကို 
သုံးသပ်ောတွင် ယင်းဒစ်င်္ျစ်တယ်လမြပုံသည် ြျားစွာအသုံးဝင်ပါသည်။ တည်လနောေိုင်ော အချက်အျက် ြျားကို အသုံးမပု၍ 
ေေှိနိုင်လမခေှိသည့် အခွန်ပြာဏကို လမြပုံလပါ်တွင် ျွယ်ကူျျင်မြန်စွာ ခန့်ြှန်းနိုင်ပါသည်။

 တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်၌ အဖွဲ့အစည်းြိုင်းဆိုင်ရာ ြံ့ြိုးမှုများမရှိပခင်းသည် ေစ်ဂျစ်တာနည်းြညာပဖင့်လုြ်ငန်းများ 
စတင်ဒဆာင်ရွြ်ရန်အတွြ် အဓိြအဟန့်အတားပဖစ်ြါသည်။ တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ်အေင့်တွင် ဒစ်င်္ျစ်တယ်နည်း 
ပညာ အလမခမပုအုပ်ချုပ်လေးစီြံချက်ြျားကို သက်ေိုင်ော တိုင်းလဒကကီး/မပည်နယ်ဝန်ကကီး သို့ြဟုတ် အကကံလပးပုင်္္ဂိုျ်ြျားက 
ဦးလောင်ျျက်ေှိပါသည်။ အျားတူပင် မြို့လတာ်အေင့်တွင် ဒစ်င်္ျစ်တယ်နည်းပညာအလမခမပုအုပ်ချုပ်လေးေိုင်ော ဖွံ့မဖိုး 
တိုးတက်ြှုသည် ကျွြ်းကျင်ပညာေှင်နှင့် ပုင်္္ဂျိကျုပ်ငန်းေှင်ြျားအလပါ်၌ အြှီမပုျျက်ေှိပါသည်။ သတင်းအချက်အျက် 
ေက်သွယ်လေးနည်းပညာေိုင်ော ျုပ်ငန်းြျား ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်လေး လောင်ေွက်ေန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားလသာဌာနအဖွဲ့အစည်း 
တစ်ခုြေှိလသးပါ။

မြန်ြာနိုင်ငံ၌ လဒသန္တေအေင့်တွင် အလမခစိုက်သည့် ဒစ်င်္ျစ်တယ်နည်းစနစ်ဖွံ့မဖိုးတိုးတက်လေးကို မြှင့်တင်ေန် 
လအာက်ပါအကကံမပုချက်ြျားကို တင်မပအပ်ပါသည်။

အကြံပြုတင်ပြချြ် အဒသးစိတ်ဒဖာ်ပြချြ်

ျက်လတွ့လောင်ေွက်နိုင်ြည့် 
ဒစ်င်္ျစ်တယ်နည်းပညာ အလမခမပု 
အုပ်ချုပ်လေး အပ်ပျီလကးေှင်းြျား။ 

တိုင်းလဒသကကီး/မပည်နယ် လခါင်းလောင်ြှုပိုင်းထံသို့ “ဒစ်င်္ျစ်တယ်စနစ်ြျားပိုင်ေိုင်ြှုအလမခ
အလန” အစီေင်ခံစာ တင်မပမခင်း နှင့် နှစ်စဉ် ဒစ်င်္ျစ်တယ်အစိုးေအစီအစဉ်ကို လေးေွဲမခင်း။ 

ဒစ်င်္ျစ်တယ်နည်းပညာ ကျွြ်းကျင်ြှု၊ 
အစိုးေ-ပုင်္္ဂျိက အကျ ိုးတူပူးလပါင်း 
လောင်ေွက်ြှု၊ နည်းပညာနှင့် ကိုက်ညီြှု။ 

လခတ်ြီဒစ်င်္ျစ်တယ်နည်းပညာကို ကိုင်တွယ်လောင်ေွက်နိုင်ြည့် ပုင်္္ဂိုျ်ြျားစုစည်း၍ 
အင်အားတစ်ေပ် ထူလထာင်မခင်း ဥပြာ - မပည်တွင်း တက္ကသိုျ်ြျားနှင့် ဒစ်င်္ျစ်တယ် 
ေိုင်ော ကိစ္စေပ်ြျား လောင်ေွက်သည့် စီးပွားလေးျုပ်ငန်းြျား၊ လဒသတွင်း၌သာြက 
မပင်ပတွင်ျည်း ျက်လတွ့မပုျုပ်မခင်းြှသင်ယူမခင်း နည်းျြ်းမဖင့် ပါဝင်လောင်ေွက်သူ 
အချင်းချင်းအကကား အမပန်အျှန် ချတိ်ေက်လောင်ေွက်မခင်း၊ နိုင်ငံလတာ်အေင့် 
ဥပလဒြူလဘာင်လေးေွဲမခင်း၊ ပုံစံကကြ်းြျားမပုျုပ်မခင်း၊ အစိုးေဌာနေိုင်ောြျားအကကား၌ 
ျည်းလကာင်း၊ ပုင်္္ဂျိကကဏ္ဍနှင့်ျည်းလကာာင်း ပူးလပါင်းလောင်ေွက်မခင်း။

အဘက်ဘက်ြှ လောင်ေွက်နိုင်သည့် 
ြူလဘာင်တစ်ခုလေးေွဲမခင်း။ 

ဘက်စုံလပါင်းစပ်ထားသည့် ဒစ်င်္ျစ်တယ်အစိုးေပုံစံ၏ ျက်လတွ့ အခန်းကဏ္ဍ၊ 
တာဝန်ြျားနှင့် ေျဒ်ြျားကို ကကိုတင်စဉ်းစားမခင်း၊ မင်္ိုဟ်ထုသတင်းအချက်အျက်
စနစ်ကဲ့သို့ အခြဲ့ပံ့ပိုးထားလသာ စနစ်ြျားကို အသုံးမပုမခင်း၊ နည်းပညာကိုအသုံးမပု၍ 
မပည်သူ့ဝန်လောင်ြှုျုပ်ငန်းြျားအလပါ် မပည်သူြျားထံြှ တုံ့မပန်ချက်ြျား ေယူမခင်း၊ 
ြိုဘိုင်းဖုန်းကိုအသုံးမပု၍ လဒသန္တေအေင့်၌ ပိုင်ေိုင်ြှုြျားကို ြှတ်တြ်းမပုစုမခင်း။ 



The following policy notes, based on the PER, have been prepared by the World Bank and Renaissance Institute and are available, in 
Myanmar and English, on the website of the Renaissance Institute.

Managing Subnational Governance 
i Energizing Subnational Oversight
ii Supporting Women to Fulfill their Potential in Subnational Government
iii Unlocking the Potential of Digital Governance at the Subnational Level
 
Managing Subnational Finance
iv Improving the Quality of Subnational Capital Expenditures
v Suggestions to Improve Intergovernmental Fiscal Transfers
vi Improving Tax Sharing Arrangements

Managing the Challenges of Rapid Urbanisation
vii Realising the Potential of the Property Tax in Yangon
viii The Potential of Land Value Capture Tools in Yangon
ix Rising to Meet the Urban Mobility Challenge in Mandalay
x A Strategy for Reforming Solid Waste Management in Yangon
xi Ideas for Solid Waste Management Reform in Mandalay
xii A Strategy for Reforming Solid Waste Management in Taunggyi

The full document in English can be seen at the link.
http://documents.worldbank.org/curated/en/400111577821333322/pdf/Subnational-Public-Expenditure-Review-2019-Fostering-Decentralization-in-Myanmar.pdf
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